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ค าน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๘๒/
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให๎เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีค าสั่งให๎โรงเรียนด าเนินการใช๎หลักสูตรในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยให๎ใช๎ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต๎นมา ให๎เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายและเปูาหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ๎านเขาโอน จึงได๎ท าการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช๒๕๕๑
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือน าไปใช๎ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผน
และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎มี
กระบวนการน าหลักสูตรไปสูํการปฏิบัติ โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด โครงสร๎างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัด
ประเมินผลให๎มีความสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ เปิดโอกาสให๎โรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางในการ
จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแตํละระดับตามความพร๎อมและจุดเน๎น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทาง
ที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่าง
แท้จริง และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ในเอกสารนี้ ชํวยท าให๎โรงเรียนในทุกระดับเห็นผลคาดหวัง
ที่ต๎องการในการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชํวยให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
ในระดับท๎องถิ่นและสถานศึกษารํวมกันพัฒนาหลักสูตรได๎อยํางมั่นใจ ท าให๎การจัดท าหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชํวยให๎เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ และชํวยแก๎ปัญหาการเทียบโอนระหวํางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุก
ระดับตั้งแตํระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต๎องสะท๎อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
และครอบคลุมผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่คาดหวังได๎ ทุกฝุาย  
ที่เกี่ยวข๎องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต๎องรํวมรับผิดชอบ โดยรํวมกันท างานอยํางเป็นระบบ 
และตํอเนื่อง ในการวางแผนด าเนินการ สํงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสูํคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ 
         

(นายชาตรี  ศรีเมือง ) 
       ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเขาโอน 
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ส่วนที่  ๑ 
ส่วนน า 

ความน า    
 กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให๎เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ลงวันที่ ๘  มกราคม  
๒๕๖๑ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่๙๒๑/ ๒๕๖๑ ลงวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
ให๎ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ ๓  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปลี่ยนชื่อกลุํมสาระการเรียนรู๎ โดยมีค าสั่งให๎โรงเรียน
ด าเนินการใช๎หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให๎ใช๎ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแตํปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เป็นต๎นมา ให๎เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู๎เป็น
เปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะ
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายและเปูาหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร๎างสังคมที่ไมํทนตํอการทุจริต” และ ตามค าสั่งที่ 646/2560 ลงวันที่ 26 
เมษายน 2560 ได๎มีการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน  เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตสานึกในการแยกแยะ
ประโยชน์สํวนตนกับประโยชน์สํวนรวม  จิตพอเพียงต๎านทุจริต และสร๎างพฤติกรรมที่ไมํยอมรับและไมํทนตํอ
การทุจริต   เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริต โดยเริ่มปลูกฝังนักเรียนตั้งแตํปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนบ๎านเขาโอนจึงได๎ท าการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ 
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์และสาระ
เพ่ิมเติม การปูองกันทุจริต  ในกลุมํสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   เพ่ือน าไปใช๎ประโยชน์
และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเปูาหมาย 
ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสูํการปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  
จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู๎ เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด  
โครงสร๎างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให๎มีความสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎  เปิด
โอกาสให๎โรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแตํละระดับตามความพร๎อม
และจุดเน๎น  โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  มีความพร๎อม
ในการก๎าวสูํสังคมคุณภาพ มีความรู๎อยํางแท๎จริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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 มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดและผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง  ที่ก าหนดไว๎ในเอกสารนี้ ชํวยท าให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต๎องการในการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่ชัดเจนตลอด
แนว ซึ่งจะสามารถชํวยให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับท๎องถิ่นและสถานศึกษารํวมกันพัฒนาหลักสูตรได๎อยําง
มั่นใจ ท าให๎การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชํวยให๎
เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ และชํวยแก๎ปัญหาการเทียบโอนระหวํางสถานศึกษา 
ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแตํระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต๎องสะท๎อนคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบ  
ทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่คาดหวังได๎ ทุกฝุาย   
ที่เกี่ยวข๎องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต๎องรํวมรับผิดชอบ โดยรํวมกันท างานอยํางเป็นระบบ 
และตํอเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ สํงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสูํคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ 

วิสัยทัศนห์ลักสูตรสถานศกึษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หลักสูตรโรงเรียนบ๎านเขาโอน พุทธศักราช  ๒๕๖๒  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎สูํมาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งรํางกาย  ความรู๎  คูํคุณธรรม  และการปูองกันการทุจริต  รู๎จักการคิดแยกแยะระหวําง
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม สร๎างพลเมืองให๎มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช๎หลักการปูองกันการ
ทุจริตในสถานศึกษา มีความเป็นผู๎น าของสังคม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานสามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นตํอการศึกษาในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวําทุกคนสามารถ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลักสตูร (Corporate  objective) 
 

๑.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และปูองกันการทุจริต สร๎างพลเมือง 
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตให๎แกํประเทศชาติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะ
ชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต     
รู๎จักการคิดแยกแยะ เป็นผู๎น าที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎และ 
การสื่อสารอยํางหลากหลาย  ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (Worid  Citizen) 

๒. เพ่ือให๎สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ (Quality 
 SystemManagement)  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจอยํางท่ัวถึง 

๓.  เพ่ือให๎บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอน และใช๎นวัตกรรมเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย  ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Worle  Class standard) มีความ
ละอาย   

๔.  เพ่ือให๎การใช๎งบประมาณและทรัพยากรของทุกหนํวยงานเป็นไปตามเปูาหมายได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ไมํมีการทุจริตในสถานศึกษา 
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 ๕.  เพ่ือให๎ผู๎บริหารน าความรู๎ไปใช๎ในการบริหารจัดการหลักสูตรต๎านทุจริต 
(Anti – Corruption Education) ในสถานศึกษาได๎อยํางจริงจังและตํอเนื่อง   
 ๖.  ครูผู๎สอนตั้งแตํระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ ทุกคนน าหลักสูตร 
ต๎านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปูองกันการทุจริตและสร๎างวัฒนธรรมตํอต๎านการทุจริตให๎แกํผู๎เรียน 

โรงเรียนบ๎านเขาโอน ตั้งอยูํที่ ๑๐ หมูํ ๓ ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์
๙๒๒๒๐โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๖๑๕๓๔  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต  ๒ เปิดสอน
ตั้งแตํระดับ ปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ได๎จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒  และเน๎นทักษะการสอนในกลุํมสาระ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในกลุํม
สาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

วิสัยทัศน์โรงเรียน(vision) 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ๎านเขาโอน ให๎บริการจัดการศึกษาอยํางทั่วถึง มุํงเน๎นมีคุณธรรมจริยธรรม  
น าความรู๎  ควบคูหํลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และปูองกันการทุจริต สร๎างพลเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
ให๎แกํประเทศชาติ มีความเป็นไทย ภายใต๎การมีสํวนรํวมที่เข๎มแข็ง 

พันธกิจ 
 

๑. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย ให๎กับประชากรวัยเรียนทุกกลุํมเปูาหมายอยํางเสมอ
ภาค  

๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
๓. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตให๎แกํประเทศชาติ  และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ มีคํานิยมหลักของคนไทย 
๔. จัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปูองกันการทุจริตและ

ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
๕. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนอนุรักษ์และส านึกในความเป็นชาติไทย  รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการทุกด๎านให๎มีประสิทธิภาพสูํการเป็นองค์กรที่เข๎มแข็ง 
๗. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและสํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

เป้าหมาย (GOAL) 

 เพ่ือให๎มีทิศทางในการบริหารจัดการไปตามวิสัยทัศน์ (VISION) และภารกิจโรงเรียนได๎ก าหนด
เปูาหมาย (GOAL) ในการบริหารจัดการ ไว๎ดังนี้ 
 เปูาหมายด๎านคุณภาพนักเรียน นักเรียนได๎รับโอกาสด๎านการเรียนรู๎เต็มตามศักยภาพและ ตามความ
แตกตํางระหวํางบุคคล ตามาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาท่ีประกอบด๎ายสาระแกนกลางสาระท๎องถิ่น และสาระ
เพ่ิมเติม ในการปลูกฝังด๎านคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  และปูองกันการทุจริตให๎แกํนักเรียนทุกระดับ การด าเนิน
ชีวิตอยํางพอเพียง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การจัดการและการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
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 ผู๎เรียนมีคณุธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ระบุไว๎ในหลักสูตรและตามความคาดหวังของ
สังคม มีความรู๎ตามระดับชั้นหรือสูงกวํา มีความรู๎ความสามารถในการใช๎สื่อเทคโนโลยีและแหลํงการเรียนรู๎  
ในการแสวงหาความรู๎และสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองได๎รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความ
สนใจ รักความเป็นไทย และท๎องถิ่น มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถน าความรู๎และ
ประสบการณ์ท่ีได๎รับในโรงเรียนไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนบ๎านเขาโอน พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  ๕  ประการดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษา
ถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลัก
เหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอ
ตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยําง
สร๎างสรรค์  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ ที่เผชิญได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาและมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การท างาน และการอยูํรํวมกันในสังคม
ด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตําง ๆ อยํางเหมาะสม 
การปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึง
ประสงคท์ี่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การท างาน  
การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 หลักสูตรโรงเรียนบ๎านเขาโอนพุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎
อยํางมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

๑. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๑.๑  เป็นผลเมืองที่ดีของชาติ   พฤติกรรมบํงชี้  เชํน  ยืนตรงเคารพธงชาติ  ร๎องเพลงชาติและ 

อธิบายความหมายของเพลงชาติได๎ถูกต๎อง 
๑.๒  ธ ารงไว๎ซึ่งความเป็นไทย พฤติกรรมบํงชี้  เชํน  เข๎ารํวม สํงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร๎าง 

ความสามัคคี ปรองดองที่เป็นประโยชน์ตํอ โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
๑.๓  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา พฤติกรรมบํงชี้  เชํน  เข๎ารํวมกิจกรรมทาง 

ศาสนาที่ตนเองนับถือ (ศาสนาพุทธ)  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พฤติกรรมบํงชี้  เชํน  มีสํวนรํวมหรือจัดกิจกรรมที่ 

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

๒.๑  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงตํอคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ  พฤติกรรมบํงชี้  เชํน  ให๎ข๎อมูล 
ที่ถูกต๎องและเป็นจริงปราศจากความล าเอียง  และปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต๎อง  ละอายและเกรงกลัวตํอ
การกระท าผิดและปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา 

๒.๒  ประพฤติตรงตามเป็นจริงตํอผู๎อ่ืนทั้ง กาย วาจา ใจ  พฤติกรรมบํงชี้  เชํน  ไมํถือเอาสิ่งของหรือ
ผลงานของผู๎อื่นมาเป็นของตนเอง  ปฏิบัติตนตํอผู๎อ่ืนด๎วยความซื่อตรงและไมํหาประโยชน์ในทางท่ีไมํถูกต๎อง 

๓. มีวินัย 
๓.๑  ประพฤติตามข๎อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข๎อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม   

พฤติกรรมบํงชี้  เชํน  ปฏิบัติตามข๎อตกลง  กฎเกณฑ์ ระเบียบข๎อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม  
ไมํละเมิดสิทธิของผู๎อ่ืน  และตรงตํอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตํางๆในชีวิตประจ าวันและรั บผิดชอบในการ
ท างาน 
     ๔. ใฝุเรียนรู๎ 

๔.๑   ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎  พฤติกรรมบํงชี้  เชํน   
ตั้งใจเรียน  เอาใจใสํและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู๎  และสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ตํางๆ 

๔.๒   แสวงหาความรู๎รู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด๎วยการเลือกใช๎      
สื่ออยํางเหมาะสม มีทักษะกระบวนการคิด  มีความสามารถในการจ าแนก เปรียบเทียบ     ให๎เหตุผล   
มีวิจารณญาณแก๎ปัญหาและสร๎างสรรค์ได๎วําสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ และไมํควรประพฤติปฏิบัติ  ไมํให๎เกิด
การการกระท าใดๆ เพ่ือตนเอง  หรือผู๎อ่ืนให๎ได๎รับ    ผลประโยชน์ที่ไมํมีสิทธิ์จะได๎รับโดยวิธีการที่ไมํถูกต๎อง   
ไมํซื่อสัตย์  สรุปเป็นองค์ความรู๎  และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

๕. อยูํอยํางพอเพียง 
๕.๑  ด าเนินชีวิตอยํางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม  พฤติกรรมบํงชี้ เชํน  ใช๎ 

ทรัพย์สินของตนเอง เชํน  เงิน  สิ่งของ เครื่องใช๎  ฯลฯ  อยํางประหยัด คุ๎มคํา  และเก็บรักษาดูแลอยํางดี 
รวมทั้งการใช๎เวลาอยํางเหมาะสม  ใช๎ทรัพยากรของสํวนรวมอยํางประหยัด  คุ๎มคํา และเก็บรักษาดูแลอยํางดี  
ปฏิบัติตนและตัดสินใจด๎วยความรอบคอบ  มีเหตุผลและไมํเอาเปรียบผู๎อ่ืนและไมํท าให๎ผู๎อ่ืนเดือดร๎อน  พร๎อม
ให๎อภัยเมื่อผู๎อื่นกระท าผิด 



๑๐ 
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๕.๒  มีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข   พฤติกรรมบํงชี้  เชํน  วางแผนการเรียน 
การท างานและการใช๎ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐานของความรู๎  ข๎อมูล  ขําวสารและรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล๎อม  ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 

๖. มุํงม่ันในการท างาน 
  ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในหน๎าที่การงาน  พฤติกรรมบํงชี้  เชํน  เอาใจใสํตํอการปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับ
มอบหมาย  ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให๎ส าเร็จ  และปรับปรุงและพัฒนาการท างานด๎วยตนเอง 

๖.๒  ท างานด๎วยเพียงพยายามและอดทนเพ่ือให๎ส าเร็จตามเปูาหมาย  พฤติกรรมบํงชี้  เชํน   
ทุํมเทท างาน  อดทน ไมํยํอท๎อตํอปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  พยายามแก๎ปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานให๎ส าเร็จ และชื่นชมผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ 

๗. รักความเป็นไทย 
 ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที   
พฤติกรรมบํงชี้  เชํน แตํงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ  กตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ  รํวม
กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และชักชวน แนะน าให๎ผู๎อ่ืนตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
 ๗.๒  เห็นคุณคําและใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม   พฤติกรรมบํงชี้  เชํน   
ใช๎ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมและชักชวน  แนะน าให๎ผู๎อ่ืนเห็นคุณคําของการ
ใช๎ภาษาไทยที่ถูกต๎อง 
 ๗.๓  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย  พฤติกรรมบํงชี้  เชํน  น าภูมิปัญญาไทยมาใช๎ให๎เหมาะสม 
ในวิถีชีวิต  รํวมกิจกรรมที่เก่ียวข๎องกับภูมิปัญญาไทยและแนะน า มีสํวนรํวมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

๘. มีจิตเป็นสาธารณะ 
๘.๑  ชํวยเหลือผู๎อื่นด๎วยด๎วยความเต็มใจโดยไมํหวังผลตอบแทน  พฤติกรรมบํงชี้  เชํน  ชํวยพํอ 

แมํ ผู๎ปกครอง ครูท างานด๎วยความเต็มใจ  อาสาท างานให๎ผู๎อ่ืนด๎วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญาโดย
ไมํหวังผลตอบแทนและแบํงปันสิ่งของ  ทรัพย์สิน และอ่ืนๆและชํวยแก๎ปัญหาหรือสร๎างความสุขให๎กับผู๎อื่น 

๘.๒  เข๎ารํวมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตํอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  พฤติกรรมที่บํงชี้  เชํน  ดูแล 
รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยความเต็มใจ  เข๎ารํวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอโรงเรียน ชุมชน
และสังคม และเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ือแก๎ปัญหาหรือรํวมสร๎างสิ่งที่ดีงามของสํวนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ด๎วยความกระตือรือร๎น 

ค่านิยมหลกัของคนไทย  ๑๒  ประการ 
 หลักสูตรโรงเรียนบ๎านเขาโอน  พุทธศักราช ๒๕๖๒  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุํงปฏิบตัิตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) เรื่องการสร๎างคํานิยม
หลักของคนไทยเพ่ือสร๎างสรรค์ประเทศไทยให๎เข๎มแข็งโดยสร๎างนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษให๎มีคํานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒  ประการ ดังนี้ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสํวนรวม  
๓. กตัญญูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์  
๔. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษาเลําเรียนทั้งทางตรง และทางอ๎อม  
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  



๑๑ 
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๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู๎อื่น เผื่อแผํและแบํงปัน  
๗. เข๎าใจเรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต๎อง  
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ  
๙. มีสติรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า รู๎ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  

 ๑๐. รู๎จักด ารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว รู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจ าเป็นมีไว๎พอกินพอใช๎ ถ๎าเหลือก็แจกจํายจ าหนํายและพร๎อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร๎อมเมื่อมีภูมิค๎ุมกันที่ดี  
 ๑๑. มีความเข๎มแข็งท้ังรํางกาย และจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวตํอบาปตามหลักของศาสนา  
 ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และของชาติมากกวําผลประโยชน์ของตนเอง 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ 
 การศึกษาต๎องมุํงสร๎างให๎แกํผู๎เรียนทั้ง ๔ ด๎าน 
 1.  มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง   ต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจที่มีตํอชาติบ๎านเมือง  ยึดมั่นในศาสนา  
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัวและชุมชนของตน 
 ๒.  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  มีคุณธรรม ให๎รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิดที่ถูก สิ่งชั่ว สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบ
ที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่วเพ่ือสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง  
 3.  มีงานท า  มีอาชีพ  ต๎องให๎เด็กรักงาน  สู๎งานท างานจนส าเร็จ  อบรมให๎เรียนรู๎การท างาน 
ให๎สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได๎ 
 ๔.  เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน๎าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎อง
สํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาสท าหน๎าที่เป็นพลเมืองดี  หมายถึง  การมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร  ต๎องท างาน
อาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน์ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 

 การพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดความสมดุล ต๎องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเขาโอน   จึงก าหนดให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ กับ ๒ รายวิชา เพ่ิมเติม  ดังนี้  
รายวิชาพ้ืนฐาน 

๑.  ภาษาไทย 
๒.  คณิตศาสตร์ 
๓.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๔.๑  รายวิชาประวัติศาสตร์ 
 ๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖.  ศิลปะ 
๗.  การงานอาชีพ 
๘.  ภาษาตํางประเทศ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
๑.  หน๎าที่พลเมือง 
๒.  การปูองกันการทุจริต 

ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน มาตรฐานการเรียนรู๎ระบุสิ่งที่ผู๎เรียนพึงรู๎  ปฏิบัติได๎  มีคุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่พึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู๎ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู๎จะสะท๎อนให๎ทราบวําต๎องการอะไร จะสอนอยํางไร และ
ประเมินอยํางไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช๎ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
การทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกลําวเป็นสิ่งส าคัญที่สะท๎อนภาพการจัด
การศึกษาวําสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู๎ก าหนดเพียงใด 
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   ๘  กลุม่สาระการเรียนรู้                             
๑. ภาษาไทย ๒. คณิตศาสตร์     ๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ๕. สุขศกึษาและพลศึกษา     
๖  ศิลปะ   ๗.  การงานอาชีพ ๘. ภาษาต่างประเทศ 

 

สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย องค์ความรู๎   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎  และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์  ซึ่งก าหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต๎องเรียนรู๎ โดยแบํงเป็น 8 กลุํม
สาระการเรียนรู๎ ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 
และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย:ี การน า
ความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาคน้คว้า
หาความรู้ และแก้ปัญหาอยา่งเป็น
ระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และจิต
วิทยาศาสตร ์
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  :    การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสนัติ
สขุ  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธา
ในหลักธรรมของศาสนา   
การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และ
ภูมิใจในความเป็นไทย 
►ประวัติศาสตร ์
►หน้าที่พลเมือง 
►การป้องกันการทุจริต 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม  
จินตนาการ สร้างสรรค์
งานศิลปะ  สุนทรียภาพ
และการเห็นคุณค่าทาง
ศิลปะ 
 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทักษะ 
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา   
เพ่ือ การสื่อสาร   ความชื่นชม    
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย     
และภูมิใจในภาษาประจ าชาต ิ

ภาษาต่างประเทศ:  ความรู้
ทักษะ  เจตคติ และ
วัฒนธรรม การใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
การแสวงหาความรู้ 

และการประกอบอาชีพ 

 

การงานอาชีพ: ความรู้  ทักษะ 
และเจตคติ 
ในการท างาน  การจัดการ                   
การด ารงชีวิต  การประกอบ
อาชีพ   
 

สุขศึกษาและพลศึกษา: ความรู้ 
ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริม
สุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อ่ืน  
การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ  ที่
มีผลต่อสุขภาพอย่าง 
ถูกวิธีและทักษะในการด าเนินชีวิต 

คณิตศาสตร ์ :   การน า
ความรู้ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน                   
การแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต  
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล            
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ 

 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติศาสน์ กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝุเรียนรู๎และมีทักษะกระบวนการคิด 
5. อยูํอยํางพอเพียง 
6.มุํงม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8  มีจิตสาธารณะ   

 

 

 

 

จุดหมาย 

 ๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์ และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มี
วินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

๒.  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  รู้จักคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง

ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม 

รรตามศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว 
๒.กิจกรรมนักเรียน 
๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  
๒๕๕๑ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช๎ทักษะ
ชีวิต 
5.ความสามารถในการใช๎เทคโนโลย ี
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎ใน8  กลุํมสาระการเรียนรู๎  
จ านวน ๖๗ มาตรฐาน ดังนี้   

ภาษาไทย 
สาระท่ี ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพ่ือน าไปใช๎ตัดสินใจ  
  แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน 
สาระท่ี ๒ การเขียน 
 มาตรฐาน ท  ๒.๑ใช๎กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ยํอความ และเขียน 
   เรื่องราวในรูปแบบตํางๆ เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงาน 
   การศึกษาค๎นคว๎าอยํางมีประสิทธิภาพ 
สาระท่ี ๓การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู๎ ความคิด   
             ความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณ และสร๎างสรรค์ 
สาระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ 
  พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ 
สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑  เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยําง 
  เห็นคุณคําและน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

 
คณิตศาสตร ์

สาระท่ี ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข๎าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนการด าเนินการของจ านวน 
  ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช๎ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข๎าใจและวิเคราะห์แบบรูป  ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช๎ 
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช๎นิพจน์  สมการ  และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือชํวยแก๎ปัญหาที่ 
  ก าหนดให๎ 
สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด   วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัดและ 
  น าไปใช๎ 
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข๎าใจและวิเคราะห์ รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต  ความสัมพันธ์ 
                        ระหวํางรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบทบาททางเรขาคณิตและน าไปใช๎ 
สาระท่ี ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข๎าใจกระบวนการทางสถิติ และใช๎ความรู๎สึกทางสถิติ ในการแก๎ปัญหา 
มาตรฐาน ค ๓.๒เข๎าใจหลักการนับเบื้องต๎น ความนําจะเป็นและน าไปใช๎ 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑  เข๎าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งไมํมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศการถํายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่ มี ตํ อทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล๎ อมแนวทาง ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมรวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข๎าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนํวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข๎าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบตําง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ท างาน
สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะตําง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์
กัน รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ
และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑  เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสาร

กับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๒  เข๎าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าตํอวัตถุลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน ์ 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข๎าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถํายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหวํางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์  
ที่เก่ียวข๎องกับเสียง แสง และคลื่นแมํเหล็กไฟฟูารวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑  เข๎าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี 

ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่สํงผลตํอสิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒  เข๎าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟูาอากาศและภูมิอากาศ
โลก รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข๎าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว 

ใช๎ความรู๎และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก๎ปัญหาหรือ
พัฒนางานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช๎
เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม 
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มาตรฐาน  ว ๔.๒ เข๎าใจและใช๎แนวคิดเชิงค านวณ ในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอยํางเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและกาสื่อสารในการเรียนรู๎  การท างาน และการแก๎ปัญหาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ  รู๎เทําทันและมีจริยธรรม 

 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
สาระท่ี ๑   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑  รู๎และเข๎าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 
                      ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือ 
                      อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 

มาตรฐาน ส ๑.๒   เข๎าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสน 
                      หรือศาสนาที่ตนนับถือ  

สาระท่ี ๒หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑  เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดีงามและธ ารง 
                       รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทย และ สังคม 
                       โลกอยํางสันติสุข  

มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษา 
                        ไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช๎  
                       ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและค๎ุมคํา  รวมทั้งเข๎าใจหลักการของ 
                       เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ 
มาตรฐาน ส ๓.๒  เข๎าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ   
  ความจ าเป็นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระท่ี ๕ภูมิศาสตร์       
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข๎าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ตํอกัน  

ใช๎แผนที่และเครื่องมอทางภูมิศาสตร์ ในกาค๎นหา วิเคราะห์ และสรุปข๎อมูล ตาม 
 กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช๎ภูมิสารสนเทศ อยํางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส๕.๒     เข๎าใจปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิดการสร๎างสรรค์ วิถี         
                        การด าเนินชีวิต  มีจิตส านึก และมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  เพ่ือ  
                        การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
สาระท่ี  ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข๎าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
สาระท่ี  ๒ ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 
สาระท่ี  ๓  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑ เข๎าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลํนเกม และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒ รักการออกก าลังกาย การเลํนเกม  และการเลํนกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอยําง 
 สม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ 
 แขํงขัน  และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
สาระท่ี  ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณคําและมีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การปูองกันโรค 
 และการสร๎างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระท่ี  ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑ ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช๎ยา 
 สารเสพติด และความรุนแรง 
 
ศิลปะ 
สาระท่ี ๑ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ 
 วิพากษ์วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก  ความคิดตํองานศิลปะ 
 อยํางอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํา  
  งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระท่ี ๒ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข๎าใจและแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคํา 
  ดนตรีถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ใน 
  ชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําของ 
  ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๙ 

 

สาระท่ี ๓ นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข๎าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ 
 คุณคํานาฏศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ 
 ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวาํงนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวฒันธรรม เหน็คุณคํา   
 ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 

การงานอาชีพ 
สาระท่ี๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑  เข๎าใจการท างาน  มีความคิดสร๎างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างานทักษะการจัดการ   

ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะการท างานรํวมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู๎   
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  

สาระท่ี๒ การอาชีพ   
มาตรฐาน ง ๒.๑       เข๎าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพใช๎เทคโนโลยี 
                             เพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ 

 

ภาษาต่างประเทศ 
สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ และแสดงความคิดเห็ 
 อยํางเหตุผล  
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แสดงความรู๎สึกและ

ความคิดเห็นอยํางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๓ น าเสนอข๎อมูลขําวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ โดยการพูด

และการเขียน 
สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และน าไปใช๎ได๎อยําง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน และเป็น 
 พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตํางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช๎ภาษาตํางประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ 
                             และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก 
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การป้องกันการทุจริต 

สาระและผลการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวม 
        ๒. สามารถคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวมได๎ 
        ๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญในการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวม 
สาระท่ี ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
ผลการเรียนรู้ 
 
 ๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต 
 ๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอาย และไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ 
 ๓. ตระหนักและมีความละอายและไมํทนตํอการทุจริต 
สาระท่ี ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
        ๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
        ๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญของ STRONG และมีจิตพอเพียงในการตํอต๎าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
สาระท่ี ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผลการเรียนรู 

๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
 ๒. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 

๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบ 
ตํอสังคมในการปูองกันการทุจริต 
 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
 โรงเรียนบ๎านเขาโอน  ได๎ก าหนดกรอบเวลาเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ 

กลุํมสาระการเรียนรู๎/ กิจกรรม 
เวลาเรียน  (ชั่วโมง/ปี) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
รายวิชาพ้ืนฐาน (๘๔๐) (๘๔๐) (๘๔๐) (๘๔๐) (๘๔๐) (๘๔๐) 

๑.  ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๒. คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๗. ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๘. การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๙. ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
                         รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน (๘๔๐) (๘๔๐) (๘๔๐) (๘๔๐) (๘๔๐) (๘๔๐) 
                         รายวชิาเพ่ิมเติม (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) 
๑. หน๎าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒.  การปูองกันการทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

                        รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม    ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
                         กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) 
๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
     -  กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     -  กิจกรรมชมรม/ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐* ๑๐* ๑๐* ๑๐* ๑๐* ๑๐* 
                  รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา ๑,๐๔๐ 

หมายเหตุ  -*กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ จัดการเรียนการสอนใน กิจกรรมลูกเสือ / 
         ยุวกาชาด 
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โครงสร้างหลักสตูรชั้นป ี

 เป็นโครงสร้างแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในแต่ละชั้นปี  ในระดับชั้นประถมศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาโอน 
ระดับชั้นประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

 

รายวิชา/ กิจกรรม เวลาเรียน(ชม. / ปี) 
เ ว ล า เ รี ย น ( ช ม .  / 
สัปดาห์) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) ๒๑ 

ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ ๕ 

ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑๖๐ ๔ 

ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ ๘๐ ๒ 

ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑ ๔๐ ๑ 

ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์๑ ๔๐ ๑ 

พ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา๑ ๔๐ ๑ 

ศ๑๑๑๐๑  ศิลปะ๑ ๔๐ ๑ 

ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑ 

๔๐ ๑ 

อ๑๑๑๐๑  ภาษาต่างประเทศ๑ ๒๐๐ ๕ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๘๐) ๒ 

ส ๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๔๐ ๑ 

ส ๑๑๒๐๑  การป้องกันทุจริต ๔๐ ๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) ๓ 

     - กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 

     - กิจกรรมนักเรียน (๘๐) ๒ 

       *   ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๓๐  

       *   ชุมนุม ๔๐ ๑ 

       -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๑๐ ผนวกในกิจกรรมลูกเสือ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ ๒๖ 

        



๒๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๒๓ 

 

                     
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาโอน 
ระดับชั้นประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 

 

รายวิชา/ กิจกรรม 
เวลาเรียน  (ชม. / 

ปี) 
เวลาเรียน(ชม. / 

สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน ( ๘๔๐) ๒๑ 

ท๑๒๑๐๑  ภาษาไทย๒  ๒๐๐ ๕ 
ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์๒ ๑๖๐ ๔ 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๒ ๘๐ ๒ 
ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๒ ๔๐ ๑ 
ส๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๒ ๔๐  ๑ 
พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา๒ ๔๐  ๑ 
ศ๑๒๑๐๑  ศิลปะ  ๒ ๔๐  ๑ 
ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒ ๔๐  ๑ 
อ๑๒๑๐๑  ภาษาต่างประเทศ๒ ๒๐๐ ๕ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๘๐) ๒ 
ส ๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๔๐ ๑ 
ส ๑๒๒๐๑ การป้องกันทุจริต ๔๐ ๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) ๓ 
     - กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
     - กิจกรรมนักเรียน (๘๐) ๒ 
       *  ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๓๐  
       *  ชุมนุม ๔๐ ๑ 
     -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๑๐ ผนวกในกิจกรรมลูกเสือ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ ๒๖ 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๒๔ 

 

 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาโอน 
 ระดับชั้นประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 

รายวิชา/ กิจกรรม เวลาเรียน(ชม. / ปี) 
เวลาเรียน(ชม. / 

สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน ( ๘๔๐) ๒๑ 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย๓ ๒๐๐ ๕ 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์๓ ๑๖๐ ๔ 
ว๑๓๑๐๑วิทยาศาสตร์๓ ๘๐ ๒ 
ส๑๓๑๐๑สังคมศึกษา๓ ๔๐ ๑ 
ส๑๓๑๐๒ประวัติศาสตร์๓ ๔๐ ๑ 
พ๑๓๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา๓ ๔๐ ๑ 
ศ๑๓๑๐๑ศิลปะ๓ ๔๐ ๑ 
ง๑๓๑๐๑การงานอาชีพและเทคโนโลยี๓ ๔๐ ๑ 
อ๑๓๑๐๑ภาษาต่างประเทศ๓ ๒๐๐ ๕ 
              รายวิชาเพิ่มเติม (๘๐) ๒ 
ส ๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๔๐ ๑ 
ส ๑๓๒๐๑ การป้องกันทุจริต  ๔๐ ๑ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) ๓ 
     - กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
     - กิจกรรมนักเรียน (๘๐) ๒ 
       * ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๓๐  
       * ชุมนุม ๔๐ ๑ 
      -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๑๐ ผนวกในกิจกรรมลูกเสือ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ ๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๒๕ 

 

 
 
 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาโอน 

ระดับชั้นประถมศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
 

รายวิชา/ กิจกรรม เวลาเรียน(ชม. / ปี) 
เวลาเรียน(ชม. / 

สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน ( ๘๔๐) ๒๑ 

ท๑๔๑๐๑ภาษาไทย๔ ๑๖๐ ๔ 
ค๑๔๑๐๑คณิตศาสตร์๔ ๑๖๐ ๔ 
ว๑๔๑๐๑วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๓ 
ส๑๔๑๐๑สังคมศึกษา๔ ๘๐ ๒ 

ส๑๔๑๐๒ประวัติศาสตร์๔ ๔๐ ๑ 
พ๑๔๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา๔ ๔๐ ๑ 
ศ๑๔๑๐๑ศิลปะ๔ ๔๐ ๑ 
ง๑๔๑๐๑การงานอาชีพ๔ ๔๐ ๑ 
อ๑๔๑๐๑ภาษาต่างประเทศ๔ ๑๖๐ ๔ 
               รายวิชาเพิ่มเติม (๘๐) ๒ 
ส ๑๔๒๓๔  หน้าที่พลเมือง ๔ ๔๐ ๑ 
ส ๑๔๒๐๑  การป้องกันทุจริต  ๔๐ ๑ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) ๓ 
     - กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
     - กิจกรรมนักเรียน (๘๐) ๒ 
        * ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๓๐ ๑ 
        * ชุมนุม ๔๐ ๑ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๑๐ ผนวกในกิจกรรมลูกเสือ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ ๒๖ 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาโอน 
 ระดับชั้นประถมศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 

 

รายวิชา/ กิจกรรม เวลาเรียน(ชม. / ปี) 
เวลาเรียน(ชม. / 

สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน ( ๘๔๐) ๒๑ 

ท๑๕๑๐๑ภาษาไทย๕ ๑๖๐ ๔ 
ค๑๕๑๐๑คณิตศาสตร์๕ ๑๖๐ ๔ 
ว๑๕๑๐๑วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๕ ๑๒๐ ๓ 
ส๑๕๑๐๑สังคมศึกษา๕ ๘๐ ๒ 
ส๑๕๑๐๒ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐ ๑ 
พ๑๕๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา๕ ๔๐ ๑ 
ศ๑๕๑๐๑ศิลปะ๕ ๔๐ ๑ 
ง๑๕๑๐๑การงานอาชีพ๕ ๔๐ ๑ 
อ๑๕๑๐๑ภาษาต่างประเทศ๕ ๑๖๐ ๔ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๘๐) ๒ 
ส ๑๕๒๓๕หน้าทีพ่ลเมือง ๕ ๔๐ ๑ 
ส ๑๕๒๐๑  การป้องกันทุจริต  ๔๐ ๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) ๓ 
     - กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
     - กิจกรรมนักเรียน (๘๐) ๒ 
* ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๓๐ ๑ 
       * ชุมนุม ๔๐ ๑ 
      - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๑๐ ผนวกในกิจกรรมลูกเสือ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ ๒๖ 
 
 

 
 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาโอน 
 ระดับชั้นประถมศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 



๒๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๒๗ 

 

 

รายวิชา/ กิจกรรม เวลาเรียน(ชม. / ปี) 
เวลาเรียน(ชม. / 

สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน ( ๘๔๐) ๒๑ 

ท๑๖๑๐๑ภาษาไทย๖ ๑๖๐ ๔ 
ค๑๖๑๐๑คณิตศาสตร์๖ ๑๖๐ ๔ 
ว๑๖๑๐๑วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๖ ๑๒๐ ๓ 
ส๑๖๑๐๑สังคมศึกษา๖ ๘๐ ๒ 
ส๑๖๑๐๒ประวัติศาสตร์๖ ๔๐ ๑ 
พ๑๖๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา๖ ๔๐ ๑ 
ศ๑๖๑๐๑ศิลปะ๖ ๔๐ ๑ 
ง๑๖๑๐๑การงานอาชีพ๖ ๔๐ ๑ 
อ๑๖๑๐๑ภาษาต่างประเทศ๖ ๑๖๐ ๔ 
 (๘๐) ๒ 
ส ๑๖๒๓๖  หน้าที่พลเมือง ๖ ๔๐ ๑ 
ส ๑๖๒๐๑  การป้องกันทุจริต  ๔๐ ๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) ๓ 
     - กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
     - กิจกรรมนักเรียน (๘๐) ๒ 
 * ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๓๐ ๑ 
         * ชุมนุม ๔๐ ๑ 
         * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๑๐ ผนวกในกิจกรรมลูกเสือ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ ๒๖ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๒๘ 

 

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติมของสถานศึกษา 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓จัดเวลาเรียนพื้นฐานบูรณาการอาเซียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ๘๔๐
ชั่วโมง/ ตํอปี จัดรายวิชาภาษาตํางประเทศ ๒๐๐  ชั่วโมง/ ตํอปี ตามท่ีก าหนดไว๎ในโครงสร๎างเวลาเรียนพ้ืนฐาน 
และตามความต๎องการของชุมชนและจุดเน๎นของสถานศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม หน๎าที่พลเมือง และการปูองกัน
ทุจริต  ๘๐ชั่วโมง/ตํอปี  ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ก าหนด    

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖จัดเวลาเรียนพื้นฐานบูรณาการอาเซียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ๘๔๐
ชั่วโมง/ ตํอปี จัดรายวิชาภาษาตํางประเทศ ๑๖๐  ชั่วโมง/ ตํอปี ตามที่ก าหนดไว๎ในโครงสร๎างเวลาเรียนพ้ืนฐาน 
และตามความต๎องการของชุมชนและจุดเน๎นของสถานศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม หน๎าที่พลเมือง และการปูองกัน
ทุจริต  ๘๐  ชั่วโมง/ตํอปี  ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ก าหนด    
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว๎ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ปีละ ๑๒๐ 
ชั่วโมง  เป็นเวลาส าหรับปฏิบตัิ     กิจกรรมแนะแนว     กิจกรรมนักเรียน และ    กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  ในสํวนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   สถานศึกษาจัดสรรเวลาให๎ผู๎เรียนได๎
ปฏิบัติกิจกรรม จัดการเรียนการสอนในกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด  ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) 
รวม  ๖  ปี  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมงปีละ  ๑๐ ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๔๐ ชั่วโมง/ตํอปี    หลักสูตรโรงเรียนบ๎านเขาโอน ก าหนดโครงสร๎างเวลาเรียน  
สอดคล๎องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓ ) และ
ผู๎เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ก าหนด  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๒๙ 

 

รายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม  ของโรงเรียนบ้านเขาโอน 
ระดับประถมศกึษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชาพื้นฐาน 

ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑                                                  จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ท๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒                                                  จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ท๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓                                                  จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ท๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔                                                  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ท๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕                                                  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ท๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖                                                  จ านวน  ๑๖๐   ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาพื้นฐาน 
ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑                                                จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒                                                จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ค๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓                                                จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๔                                                จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕                                                จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๖                                                จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

 

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑                             จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒                            จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 
ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓                             จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 
ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔                             จ านวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕                             จ านวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖                             จ านวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
 
 
 
 



๓๐ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๓๐ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาพื้นฐาน 
ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๑                                                จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๒                                                จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๓                                                จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๔                                                จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๕                                                จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ส๑๖๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๖                                                จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 

รายวิชาประวัติศาสตร์ 
ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๒                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๖                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 

รายวิชาเพิ่มเติม  
รายวิชาหน๎าที่พลเมือง 
 ส ๑๑๒๓๑  หน๎าที่พลเมือง ๑            จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 ส ๑๒๒๓๒  หน๎าที่พลเมือง ๒            จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 ส ๑๓๒๓๓  หน๎าที่พลเมือง ๓            จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 ส ๑๔๒๓๔  หน๎าที่พลเมือง ๔            จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 ส ๑๕๒๓๕  หน๎าที่พลเมือง ๕            จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง  

ส ๑๖๒๓๖  หน๎าที่พลเมือง ๖            จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง 
รายวิชาการปูองกันทุจริต 

 ส ๑๑๒๐๑  การปูองกันทุจริต            จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง 
ส ๑๒๒๐๑  การปูองกันทุจริต            จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง 
ส ๑๓๒๐๑  การปูองกันทุจริต            จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง 
ส ๑๔๒๐๑  การปูองกันทุจริต            จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง 

          ส ๑๕๒๐๑  การปูองกันทุจริต            จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง  
ส ๑๖๒๐๑  การปูองกันทุจริต            จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง 

 
 
 



๓๑ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๓๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน 

 พ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๑                                                   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๒                                                   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๓                                                   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๔                                                   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๕                                                   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๖                                                   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชาพื้นฐาน 

ศ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑                              จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง 
ศ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒                                       จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง 
ศ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๓                                                         จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง 
ศ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔                                                     จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง 
ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕                                                   จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง 
ศ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖                                                    จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

รายวิชาพื้นฐาน 

ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๒                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๓                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๕                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 

 ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ ๖                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 

 

 

 



๓๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๓๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 

รายวิชาพื้นฐาน 

อ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑                                               จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
อ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒                                               จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
อ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓                                               จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
อ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔                                               จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
อ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕                                               จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
อ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๖                                               จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๓๓ 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓   
ค าอธิบายรายวิชา 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๓๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑         เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   
 

 

ฝึกอําน  ค าพ้ืนฐาน  ความหมายของค า กลุํมค า   ประโยค  ข๎อความ  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย  แผนภูมิ  
บทร๎อยแก๎ว  ร๎อยกรอง และบทอาขยาน ตามบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรมได๎ไมํน๎อยกวํา  600  ค า 

ฝึกเขียนแสดงความรู๎  ความคิด  ความรู๎สึก  และความต๎องการ    โดยใช๎ความรู๎ และประสบการณ์มา
ก าหนดเรื่อง  ในการพัฒนาการเขียนให๎สมบูรณ์  สร๎างนิสัยรักการเขียน  โดยการเขียนเรื่องจากภาพตําง ๆ 

ฝึกใช๎หลักเกณฑ์การฟัง  การพูด  ท าความเข๎าใจเนื้อเรื่อง  ใช๎ถ๎อยค าและเสียงจากเรื่องที่ฟังและที่ดู   
จับใจความส าคัญ  ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  จัดกลุ่มภาษาต่างๆได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 
สนทนาแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผลและสร๎างสรรค ์

ศึกษาลักษณะเสียง รูป ของพยัญชนะและวรรณยุกต์ที่ประสมเป็นค าที่มีความหมาย  ลักษณะ ความหมาย
ของค าและกลุํมค า  โครงสร๎างของประโยค  การเรียงล าดับ  การแตํงประโยค  การสื่อสาร  และค าคล๎องจอง  ใช๎ค าพูดที่
สุภาพน้ าเสียงที่เหมาะสมในการสนทนา มีมารยาทในการอําน พูด  ฟังและดู  คิดไตรํตรองกํอนพูดและเขียน 

การหาความบันเทิงจากการอําน  วรรณคดี  วรรณกรรม  บทร๎อยแก๎ว   บทร๎อยกรอง เหตุการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยก าหนดงานวรรณกรรมส าหรับเด็ก  การเชื่อมโยงความรู๎  แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อํานบทกวี
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 

เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถอําน เข๎าใจจากสิ่งที่อําน ถํายทอดใจความส าคัญของเรื่อง  ตั้งค าถาม  ตอบ
ค าถาม  สนทนาแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล เลือกฟังและดูสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามต๎องการ  รู๎จักเชื่อมโยงความรู๎ที่ได๎
จากการอํานให๎เข๎ากับชีวิตประจ าวัน  มีมารยาทในการอําน  การพูด  การเขียน  การฟังและการดู 

 

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

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

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
๑. เด็ก ๆ มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรม 
๒. เราสามารถจัดกลุ่มภาษาตา่ง ๆ ได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 
๓.เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกช่วยก าหนดงานวรรณกรรม 
๔.บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
รวม  ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 



๓๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๓๕ 

 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒        เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       
  

 อธิบายความหมายของค า และข๎อความที่อําน ตั้งค าถามและตอบค าถาม ระบุใจความส าคัญและ
รายละเอียด  แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน  เลําเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู๎
และความบันเทิง  บอกสาระส าคัญ ตั้งค าถามและตอบค าถาม พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกจากเรื่องที่
ฟังและดู   พูดสื่อสารกลุ่มภาษาในอาเซียนได๎ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์   บอกและเขียนพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์และเลขไทย  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  เรียบเรียงค าเป็นประโยคได๎ตรงตามเจตนา
ของการสื่อสาร  บอกลักษณะค าคล๎องจอง เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น  ภาษาสามารถช่วย
รักษาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ     ระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอําน หรือการฟัง
วรรณกรรมได๎สะท๎อนถึงความคิดเหมือนกันในระดับโลกเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 อํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง ข๎อความและบทร๎อยกรองงํายๆได๎ถูกต๎อง  อํานหนังสือตามความ
สนใจอยํางสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อําน  อํานข๎อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข๎อแนะน าคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนเรื่องสั้น ๆเกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ  ฟัง
ค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ๎อน และปฏิบัติตาม  ร๎องบทร๎องเลํน ส าหรับเด็กในท๎องถิ่น  ทํองจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนด และบทร๎อยกรอง  บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ ของคนธรรมชาติ ที่มีคุณคําตามความ
สนใจมีมารยาทในการอําน เขียน การฟัง การดูและการพูด 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗, ป.๒/๘   
 ท ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔   
 ท ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕  ป.๒/๖,  ป.๒/๗    
 ท ๔.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
 ท ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓    
  รวม  ๕  มาตรฐาน   ๒๗  ตัวช้ีวัด 
 ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 

 ๑. เราสามารถจัดกลุ่มภาษาตา่ง ๆ ได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค  
 ๒. เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกช่วยก าหนดงานวรรณกรรม 
 ๓. ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

  ๔. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ๕. บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 

รวม  ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

  



๓๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๓๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย๓        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓          เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 
  

 อธิบายความหมายของค า และข๎อความที่อําน  ตั้งค าถาม และตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อําน  
ล าดับเหตุการณ์ และการคาดคะเนเหตุการณ์ จากเรื่องที่อําน  โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู๎  และข๎อคิดจากเรื่อง
ที่อําน  จัดกลุ่มภาษาต่าง ๆ ได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาคเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  อธิบาย
ความหมายของข๎อมูลจากแผํนภาพ  แผนที่  แผนภูมิ  เลํารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู๎ และ
ความบันเทิง บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู  ตั้งค าถามและตอบค าถาม  เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารได๎
ชัดเจนตามวัตถุประสงค์  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค  แตํงประโยค
งําย ๆ   แตํงค าคล๎องจองและค าขวัญ  เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ  ระบุข๎อคิดที่ได๎
จากการอํานวรรณกรรม  เพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยก าหนดงานวรรณกรรม
รู๎จักเพลงพ้ืนบ๎าน  และเพลงกลํอมเด็ก  เพ่ือปลูกฝังความชื่นชม วัฒนธรรมท๎องถิ่น  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่อําน และบทกวีและลักษณะการใช้ค าเรียกขานบ่งบอกสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้  

 อํานออกเสียงค า    ข๎อความ    เรื่องสั้น ๆ   และบทร๎อยกรองงํายๆ    ได๎ถูกต๎อง  คลํองแคลํว  อําน
หนังสือตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อําน อํานข๎อเขียนอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข๎อแนะน า 
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได๎อยํางชัดเจน  เขียนบันทึกประจ าวัน  เขียนจดหมาย
ลาครู เขียนเรื่องตามจินตนาการ ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร๎อย
กรองที่มีคุณคําตามความสนใจมีมารยาทในการอําน เขียน การฟัง การดูและการพูด 
 

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

รวม  ๕  มาตรฐาน    ๓๑  ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 

 ๑. บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้  
 ๒. ลักษณะการใช้ค าเรียกขานบ่งบอกถึงความสัมพันธ์  

๓. เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่าง ๆ  ได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 
๔. มีกลุ่มภาษาอยู่ในกลุ่มอาเซียน  
๕. เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนช่วยก าหนดวรรณกรรม 
๖.  บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 

รวม  ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๓๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๓๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔          เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง       

 

อธิบายความหมายของค า  ประโยค  และส านวน  แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น  คาดคะเนเหตุการณ์  
โดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องท่ีอําน แลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณี 
และสามารถจัดกลุ่มภาษาต่าง ๆ ได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค   เพ่ือน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  จ าแนกข๎อเท็จจริง  และข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  สะกดค าและบอกความหมายของค า  
ในบริบทตําง ๆ  ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค  บอกความหมายของส านวน  เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐาน  กับภาษาถิ่น  ระบุข๎อคิดจากนิทานพ้ืนบ๎าน  หรือนิทานคติธรรม  และอธิบายข๎อคิดจากเรื่องที่อําน  
เพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตจริง   

อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว  และบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง  อํานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่ก าหนด  และตอบ
ค าถามจากเรื่องท่ีอําน  อํานหนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจ  อยํางสม่ าเสมอ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อําน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎องชัดเจน  และ
เหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช๎พัฒนางานเขียน  เขียนยํอความจากเรื่องสั้น ๆ  
เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า  เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ  พูดสรุปความจากการฟังและดู  พูดแสดงความรู๎  ความคิดเห็น  และความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และดู  ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  จากเรื่องที่ฟังและดู  รายงานเรื่อง  หรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎า  
จากการฟังการดู  และการสนทนา  ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า  แตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลัก
ภาษา  แตํงบทร๎อยกรองและค าขวัญร๎องเพลงพื้นบ๎าน  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร๎อยกรองที่มี
คุณคําตามความสนใจและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยก าหนดงานวรรณกรรม  ลักษณะการใช้ค า
เรียกขานบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ และอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติ ซึ่งจะมีบทบาทที่
แตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรม    

เห็นคุณคําของวรรณคดีไทย  มีนิสัยรักการอําน  มีมารยาทในการอําน  การเขียน  การฟัง  การดูและ
การพูด  รักความเป็นไทย  รักภาษาไทย  ไว๎เป็นสมบัติของชาติตลอดไป 

 

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

รวม  ๕  มาตรฐาน    ๓๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๓๘ 

 

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
  

๑. เด็ก ๆ มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรม 
๒. บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้  
๓. ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
๔. เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่าง ๆ ได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค  
๕. มีกลุ่มภาษาหลายกลุ่มในอาเซียน  
๖. ลักษณะการใช้ค าเรียกขานบ่งบอกถึงความสัมพันธ์    
๗. เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกช่วยก าหนดงานวรรณกรรม 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 

 
  



๓๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๓๙ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕          เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง     
  

 อธิบายความหมายของค า ประโยคและข๎อความที่เป็นการบรรยาย   การพรรณนา และที่มี
ความหมายโดยนัย  จากเรื่องที่อํานอยํางหลากหลาย  แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรื่องราว
ขนบธรรมเนียม ประเพณี   วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อํานเพ่ือน าไปใช๎ในการด าเนินชีวิต 
วิเคราะห์ความนําเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอยํางมีเหตุผล  ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค  จ าแนก
สํวนประกอบของประโยค   เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษา ในอาเซียนภาษาบ่งบอกถึง
ความสัมพันธ์  เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยก าหนดงานมีกลุ่มภาษาหลายกลุ่ม  เราสามารถจัดกลุ่ม
ภาษาได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค  บอกค าภาษาต่างประเทศ ภาษาของกลุ่ม
วรรณกรรมเรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน บทกวีอธิบายถึงความสัมพันธ์ของ
คนกับธรรมชาติ  การสรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อํานระบุความรู๎ข๎อคิดอธิบายคุณคําจากการอําน
วรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริง 
 อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องอํานงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข๎อแนะน า 
และปฏิบัติตาม   อํานหนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อําน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎องชัดเจน และเหมาะสม 
เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช๎พัฒนางานเขียน   เขียนยํอความจากเรื่องที่อําน เขียนจด
หมายถึงผู๎ปกครองและญาติ   เขียนแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น  กรอกแบบรายการตํางๆ  เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ   พูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น  ความรู๎สึกตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดู  และการสนทนา  ใช๎ค าราชาศัพท์    ใช๎ส านวน  
และแตํงบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง 
 เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์  คุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรมมีนิสัยรัก
การอําน  รักความเป็นไทย มีมารยาทในการอําน  การเขียน การฟัง  การดู และการพูด  ใช๎ภาษาในการสื่อสาร
ได๎อยํางถูกต๎องชัดเจนและ เหมาะสมรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติตลอดไป 

 

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

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๔๐ 

 

ผลการเรียนรู้อาเซียนของ ASEAN Curriculum Sourcebook   
๑. ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียม ประเพณี อย่างมากมาย 
๒. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 
๓. มีกลุ่มภาษาหลายกลุ่มในอาเซียน 
๔. เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 
๕. เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยก าหนดงานวรรณกรรม 
๖. เด็กๆมีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรม 
๗. ลักษณะการใช้ค าเรียกขานบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ 
๘. บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๔๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖          เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง  
  

 อธิบายความหมายของค า ประโยคและข๎อความที่เป็นโวหาร   แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น  อธิบายการ
น าความรู๎และความคิด จากเรื่องที่อํานไปตัดสินใจแก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต   อธิบายความหมายของข๎อมูล  จากการ
อํานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  จากเรื่องที่ฟังและดูวิเคราะห์ความ
นําเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอยํางมีเหตุผลวิเคราะห์ชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค  รวบรวมและบอก
ความหมายของค าภาษาตํางประเทศที่ใช๎ในภาษาไทย  ซึ่งในอาเซียนมีอยู่หลายกลุ่มภาษา ซึ่งสามารถจัดกลุ่มภาษา
ต่าง ๆได้หลายวิธี  ระบุลักษณะของประโยค   วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิตอธิบาย
คุณคําของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อํานและน าไป ประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  และเป็นวรรณกรรมมีอิทธิพลต่อ 
อัตลักษณ์ของประชาชนซึ่งสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
 อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องและสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับ
ธรรมชาติได้  อํานเรื่องสั้นๆ อยํางหลากหลาย   โดยจับเวลาแล๎วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อําน ที่สามารถแลกเปลี่ยน
เรื่องราว ขนบธรรมเนียมของประชาชนในอาเซียนได้อย่างมากมาย ตามแต่ละวัฒนธรรม  อํานงานเขียนเชิงอธิบาย 
ค าสั่ง  ข๎อแนะน า และปฏิบัติตามอํานหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณคําที่ได๎รับ     คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด  และครึ่งบรรทัด     เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎องชัดเจน และเหมาะสมเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใช๎พัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ ยํอความจากเรื่องที่อําน   เขียนจดหมายสํวนตัว   กรอกแบบรายการ
ตํางๆ   เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค์พูดแสดงความรู๎    ความเข๎าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู  พูด
รายงานเรื่องหรือประเด็นทีศ่ึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดู  และการสนทนา  พูดโน๎มน๎าวอยํางมีเหตุผล   และนําเชื่อถือ   
ใช๎ค าได๎เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลใช้ค าเรียกขานที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์  แตํงบทร๎อยกรอง   แสดงความ
คิดเห็นจากวรรณคดี  หรือวรรณกรรมที่อํานเลํานิทานพ้ืนบ๎านท๎องถิ่นตนเอง  และนิทานพ้ืนบ๎านของท๎องถิ่นอ่ืน ที่มี
อิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน และความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติ  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และ
บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 
 เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์  มีนิสัยรักการอําน รักความเป็นไทย  
มีมารยาทในการอําน  การเขียน การฟัง  การดู และการพูด ใช๎ภาษาในการสื่อสาร  ค๎นคว๎าและรายงานได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสมรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติตลอดไป 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,ป.๖/๙ 
 ท ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,ป.๖/๙ 
               ท ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
               ท ๔.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
               ท ๕.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔   
         รวม  ๕   มาตรฐาน   ๓๔  ตัวช้ีวัด 
 
 
 



๔๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๔๒ 

 

ผลการเรียนรู้อาเซียนของ ASEAN Curriculum Sourcebook   
 ๑. บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 

 ๒.ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
 ๓.เด็ก ๆ มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรม 
 ๔.บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
 ๕.เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่าง ๆ ได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 
 ๖.ลักษณะการใช้ค าเรียกขานบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ 
 ๗.มีกลุ่มภาษาหลายกลุ่มในอาเซียน 
 ๘.เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่าง ๆ ได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 

เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกช่วยก าหนดงานวรรณกรรม 
๙. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 

 ๑๐. บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๔๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๔๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค๑๑๑๐๑คณิตศาสตร์๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๑        เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกแก๎ปัญหา จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ บอกและแสดงจ านวน
สิ่งตําง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  อํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับที่หลัก คําของเลข
โดดในแตํละหลัก และเขียนแสดงจ านวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช๎
เครื่องหมาย=≠ >< เรียงล าดับจ านวนตั้งแตํ  ๓ ถึง ๕ จ านวน และหาคําของตัวไมํทราบคําในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวก  การลบ การแก๎โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐ และ  ๐
ความยาวและน้ าหนัก  สร๎างโจทย์ปัญหาพร๎อมทั้งแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของ
จ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐ และ  ๐ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ๑  ทีละ ๑๐  
รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ที่สมาชิกใน แตํละชุดที่ซ้ ามี  ๒ รูป  วัดและ
เปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร น้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด และใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวย
มาตรฐาน จ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 
ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนํวย 
  

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ค ๑.๑ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕ 
  ค ๑.๒ป.๑/๑ 
  ค ๒.๑ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
  ค ๒.๒  ป.๑/๑ 
  ค ๓.๑ป.๑/๑ 
 รวมทั้งหมด ๕ มาตรฐาน    ๑๐ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ ASEAN  Curriculum  Sourcebook 
 ๑.บุคคลและชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมส าหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 ๒.การกระท าของเราในแต่ละวันสามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคตได้ 
รวม  ๒  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๔๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๒        เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 

ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก๎ปัญหาในเรื่อง  การเขียนและอํานตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน  จ านวนนับที่ไมํเกินพันและศูนย์ การนับเพ่ิม ลด ทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 
10 และทีละ 100 การนับลดทีละ 2 ทีละ 10 และทีละ 100 จ านวนคูํ จ านวนคี่ หลักและคําของเลขโดดใน
แตํละหลัก เพ่ือยึดต าแหนํงของหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ า นวน
จ านวนนับไมํเกิน 1000และ 0 โดยใช๎เครื่องหมาย =  ≠<>การเรียงล าดับจ านวนไมํเกินห๎าจ านวน    การบวก 
การลบ ความหมาย ของการคูณ การหาร  การหาผลคูณ การผลหารและเศษ การบวก การลบ การคูณ การ
หารระคน จ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไมํเกิน1000 และ การแก๎ โจทย์ปัญหา การสร๎างโจทย์  การหาคําตัวไมํ
ทราบคําในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก การลบ การแก๎โจทย์ปัญหาการลบ ของจ านวนนับไมํเกิน 1000 
และ 0 หาคําตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน 1 หลักกับจ านวน 2 หลัก และ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไมํเกิน 2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยที่ ผลหารมี 1 หลัก ทั้งหารลงตัว
และไมํลงตัว แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับไมํเกิน 1000 และ 0 แสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหนํวยเป็นหนํวยเดียว   การวัดความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร การ
เปรียบเทียบความยาวในหนํวยเดียวกัน ชั่งและและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด   
พร๎อมทั้งแสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหนํวยกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด   วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตรจ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม
และวงกลม ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป 1 รูปแทน 2 หนํวย 
5 หนํวย และ10 หนํวย 
 โดยใช๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ ให๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม มีความสามารถในการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  การน าเสนอเชื่อมโยง ความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์ กับศาสตร์
อ่ืน ๆ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เห็นคุณคําและเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ ท างานอยํางรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบมีคุณธรรมที่เหมาะสม 
  

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ค ๑.๑ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 
  ค ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖ 
  ค ๒.๒ ป.๒/๑ 
  ค ๓.๑ ป.๒/๑ 
 รวมทั้งหมด ๔ มาตรฐาน    ๑๖ ตัวชี้วัด 

 

 

 



๔๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๔๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๓           เวลา๑๖๐ชั่วโมง 
  

การเขียนและอํานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน  จ านวนนับที่ไมํเกินหนึ่ง
แสนและศูนย์ การเปรียบเทียบและเรียงจ านวนนับไมํเกิน 100000 และ 0 หาคําของตัวไมํราบคําในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงการคูณของจ านวนนับ 1 หลักกับจ านวนไมํเกิน 4 หลัก และจ านวน 2 หลักกับจ านวน 2 
หลัก หาคําตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหารที่ตัวตั้งไมํเกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก หาผลบวก 
ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไมํเกิน 100000 และ 0 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของ
จ านวนนับไมํเกิน 100000 และ 0  บอก อําน และเขียนเศษสํวนแสดงปริมาณสิ่งตํางๆ และแสดงสิ่งตํางๆ
ตามเศษสํวนที่ก าหนด เปรียบเทียบเศษสํวนที่ตัวเศษเทํากันโดยที่ตัวเศษน๎อยกวําหรือเทํากับตัวสํวน หาผลบวก
ของเศษสํวนที่ตัวสํวนเทํากันและผลบวกไมํเกิน 1 และหาผลบวกของเศษสํวนที่มีตัวสํานเทํากัน แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากัน และผลบวกไมํเกิน 1 และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
เศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากัน  

ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของ จ านวนที่เพ่ิมข้ันหรือลดลงทีละเทําๆกัน เลือกใช๎เครื่องมือวัดความ
ยาวที่เหมาะสม  วัดและบอกความยาวสิ่งของตํางๆเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร การ
คาดคะเนความยาวเป็นเมตรกับเซนติเมตรเปรียบเทียบความยาวระหวํางเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการตํางๆ  การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะชั่งและบอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัม 
และขีด กิโลกรัมกับกรัม การคาดคะเนน้ าหนัก กิโลกรัมและขีด เปรียบเทียบน้ าหนักระหวํางกิโลกรัมกับกรัม  
เมตริกตันเป็นกิโลกรัม จากสถานการณ์ตํางๆ  ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจ านวนแกน
สมมาตร เขียนแผนภูมิ และใช๎แผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบโจทย์ปัญหาแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลาและเวลา  ความยาวที่มีหนํวยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและ
เมตร และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหนํวยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับ
กิโลกรัม 

โดยใช๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ ให๎เหตุผลระกอบ
การตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม มีความสามารถในการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
การสื่อสาร การสื่อความหมาย  การน าเสนอเชื่อมโยง ความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์ กับศาสตร์อ่ืน ๆ  น า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เห็นคุณคําและเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ ท างานอยํางรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบมีคุณธรรมที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๔๗ 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐ ,ป.๓/๑๑ 
ค ๑.๒ ป.๓/๑ 
ค ๒.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐,ป.๓/๑๑,  
         ป.๓/๑๒,ป.๓/๑๓    
ค ๒.๒ ป.๓/๑ 
ค ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒   

 รวมทั้งหมด ๕ มาตรฐาน    ๒๘ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ ASEAN  Curriculum  Sourcebook 
 ๑. บุคคลและชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมส าหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจ 
เกิดข้ึนได้ 

๒.การกระท าของเราในแต่ละวันสามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคตได้ 
รวม  ๒ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๔๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔           เวลา๑๖๐ชั่วโมง 
  

 ศึกษาฝึกทักษะ การเขียนและอํานตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับที่
มากกวํา 100000 พร๎อมทั้งเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ ที่มากวํา100000 คําประมาณ 
คําประมาณของจ านวนนับและการใช๎เครื่องหมาย   การประมาณผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร จาก
สถานการณ์ตํางๆอยํางสมเหตุสมผล การบวกลบ จ านวนนับที่มากกวํา 100000 และ 0 การคูณจ านวนหลาย
หลัก 2 จ านวน จ านวนที่มีผลคูณไมํเกิน 6 หลัก กาหารที่ตัวตั้ง 6 หลัก หัวหาร 2 หลัก การแก๎โจทย์ปัญหา
และการสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ หาร พร๎อมทั้งหาค าตอบโดยวิธีการบวก ลบคูณและหาร  
อําน และเขียนเศษสํวนแท๎ เศษเกิน จ านวนคละ ความสัมพันธ์ระหวํางจ านวนคละและเศษเกิน เศษสํวนที่
เทํากัน เศษสํวนอยํางต่ า การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษสํวนและจ านวนคละที่ตัวสํวนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของอีกตัวการบวกและการลบเศษสํวนและจ านวนคละ และแสดงวีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
และจ านวนคละที่ตัวสํวนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกจ านวนหนึ่ง อํานเขียนทศนิยมไมํเกิน 3 ต าแหนํง หลักคํา
ประจ าหลักของเลขโดดในแตํละหลักของทศนิยมไมํเกิน 3 ต าแหนง การบวกทศนิยม การลบทศนิยม และ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไมํเกิน 3 ต าแหนํง และไมํเกิน 2 ขั้นตอน แบบรูปของจ านวนที่เกิดจาก
การคูณ การหารด๎วยจ านวนเดียวกัน แสดงการหาค าตอบโจทย์ปัญหาเกี่ ยวกับเวลา วัดและสร๎างมุมโดยใช๎ 
โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
จ าแนกชนิดของมุมบอกชื่อมุม สํวนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อ
ก าหนดความยาวของด๎าน การอํานแผนภูมิแทํง ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิแทํง ตารางสองทางในการหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา 
 โดยใช๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ ให๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม มีความสามารถในการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  การน าเสนอเชื่อมโยง ความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์ กับศาสตร์
อ่ืน ๆ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เห็นคุณคําและเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ ท างานอยํางรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบมีคุณธรรมที่เหมาะสม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

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

 รวมทั้งหมด ๔ มาตรฐาน  ๒๒ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



๔๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๔๙ 

 

ผลการเรียนรู้ ASEAN  Curriculum  Sourcebook 
๑.บุคคลและชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมส าหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึน 

ได ้
๒. การกระท าของเราในแต่ละวันสามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคตได้ 

รวม  ๒  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๕๐ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๕๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๕                              เวลา๑๖๐ชั่วโมง 

                                บอกความสัมพันธ์ระหวํางเศษสํวนและทศนิยม คําประมาณของทศนิยมไมํเกิน 3 ต าแหนํงที่เป็น
จ านนวนเต็ม ทศนิยม 1 ต าแหนํง และ 2 ต าแหนํง การใช๎เครื่องหมาย  จ านวนนับและ 0 การบวก ลบ แก๎
โจทย์ปัญหาโดยใช๎บัญญัติไตรยางศ์ได๎ การประมาณผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร จากสถานการณ์ตํางๆ
อยํางสมเหตุสมผล การบวกลบ จ านวนนับที่มากกวํา 100000 และ 0 การคูณจ านวนหลายหลัก 2 จ านวน 
จ านวนที่มีผลคูณไมํเกิน 6 หลัก กาหารที่ตัวตั้ง 6 หลัก หัวหารไมํเกิน 2 หลัก การแก๎โจทย์ปัญหาและการสร๎าง
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ หาร พร๎อมทั้งหาค าตอบโดยวิธีการบวก ลบคูณและหาร    การ
เปรียบเทียบและเรียงล าดับ เศษสํวน จ านวนคละการแก๎โจทย์ปัญหาเศษสํวนและจ านวนนับ  ความหมายการ
อํานและการเขียนร๎อยละ การแก๎โจทย์ปัญหาร๎อยละ การประมาณผลลัพธ์ของ การบวกและการลบ การคูณ
การหารทศนิยม คูณและหารทศนิยมพร๎อมทั้งแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  อํานเขียนร๎อยละ และแก๎โจทย์
ปัญหาร๎อยละ บอกความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยความยาวเซนติเมตร กับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตร
กับเมตร โดยใช๎ความรู๎เรื่องทศนิยม พร๎อมทั้งแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช๎ความรู๎เรื่องการเปลี่ยน
หนํวยและทศนิยมได๎  ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด๎วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก พร๎อมทั้งแก๎ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปเรขาคณิต  เส๎นตั้งฉาก
และสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก เส๎นขนาน การสร๎างเส๎นขนาน มุมแย๎ง มุมภายใน และมุมภายนอกที่อยูํบนข๎าง
เดียวกันของเส๎นตัดขวาง    รูปสี่เหลี่ยมพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมด๎านขนาน และแก๎ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมด๎านขนานบอกสมบัติรูป
สี่เหลี่ยม สร๎างรูปสี่เหลี่ยมได๎ บอกลักษณะและสํวนตํางๆของปริซิม การอํานและการเขียนแผนภูมิ แทํง การ
อํานกราฟเส๎นโดยใช๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ ให๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม มีความสามารถในการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  การน าเสนอเชื่อมโยง ความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์ กับศาสตร์
อ่ืน ๆ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
              มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เห็นคุณคําและเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ ท างานอยํางรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบมีคุณธรรมที่เหมาะสม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

 รวมทั้งหมด ๔ มาตรฐาน    ๑๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 



๕๑ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๕๑ 

 

ผลการเรียนรู้ ASEAN  Curriculum  Sourcebook 
๑. บุคคลและชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมส าหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจ 
เกิดข้ึนได ้

 ๒.การกระท าของเราในแต่ละวันสามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคตได้ 
รวม  ๒  ผลการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๕๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๖                              เวลา ๑๖๐ชั่วโมง 
 

              เปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษสํวน และจ านวนคละจากสถานการณ์ตํางๆ เขียนอัตราสํวนแสดง
การเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณจากข๎อความหรือสถานการณ์โดยที่ปริมาณแตํละปริมาณเป็นจ านวนนับ หา
อัตราสํวนที่ก าหนดให๎ หา ห.ร.ม. และค.ร.น. ของจ านวนนับไมํเกิน 3 จ านวน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับ ห.ร.ม.และค.ร.น. หาผลลัพธ์ของ การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจ านวนคละ  
แสดงวิธีหาค าตอบโจทย์ปัญหา เศษสํวน จ านวนคละ2 -3 ขั้นตอน หาผลหารทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็น
ทศนิยมไมํเกิน 3 ต าแหนํง  แสดงวิธีหาโจทย์ปัญหา อัตราสํวน ร๎อยละ 2 -3 ขั้นตอนแสดงหาปริมาตรหรือ
ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การหาพ้ืนที่
ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม แก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่วงกลม การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
วงกลม การสร๎างรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมตํางๆ บอกสํวนตํางๆของวงกลมสร๎างวงกลม รูปทรงเรขาคณิ ต
สามมิติทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิดทรงสี่เหลี่ยม มุมฉากทรงกลมทรงกระบอก กรวย ปริซึม
พีระมิด การน าเสนอแผนภูมิรูปวงกลม การหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช๎แผนภูมิรูปวงกลม 

โดยใช๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ ให๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม มีความสามารถในการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  การน าเสนอเชื่อมโยง ความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์ กับศาสตร์
อ่ืน ๆ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
               มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เห็นคุณคําและเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ ท างานอยํางรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบมีคุณธรรมที่เหมาะสม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

 รวมทั้งหมด ๕ มาตรฐาน    ๒๐ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ ASEAN  Curriculum  Sourcebook 

๑.บุคคลและชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมส าหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึนได้ 
๒. การกระท าของเราในแต่ละวันสามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคตได้ 

รวม  ๒ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๕๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๕๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๕๔ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๑๑๐๑วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑            เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 

 ศึกษาและเรียนรู๎เกี่ยวกับชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยูํบริเวณตํางๆ สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมใน
บริเวณท่ีพืชและสัตว์อาศัยอยูํ ลักษณะและหน๎าที่ของสํวนตํางๆของรํางกายมนุษย์ สัตว์และพืชรวมทั้ง การท า
หน๎าที่รํวมกันของสํวนตํางๆ ของรํางกายมนุษย์ความส าคัญของสํวนตํางๆ ของรํางกายตนเอง และการดูแลสํวน
ตํางๆอยํางถูกต๎อง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูํเสมอ สมบัติที่สังเกตได๎ ของวัสดุ ที่ใช๎ท าวัตถุซึ่งท าจาก
วัสดุชนิดเดียว หรือหลายชนิดประกอบกัน ชนิดของวัสดุ และการจัดกลุํมวัสดุตามสมบัติที่สังเกตการเกิดเสียง
และทิศทาง การเคลื่อนที่ของเสียง ดาวที่ปรากฏการณ์บนท๎องฟูาในเวลากลางวันและกลางคืน สาเหตุที่มองไมํ
เห็นดาวสํวนใหญํในเวลากลางวัน ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกต การแก๎ปัญหาอยําง
งํายโดยใช๎ขั้นตอนการแก๎ปัญหา การแสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือ การแก๎ปัญหาโดยใช๎ภาพ สัญลักษณ์
หรือข๎อความตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร๎างล าดับของค าสั่ง ให๎คอมพิวเตอร์ท างาน ศึกษาการใช๎งานอุปกรณ์
เทคโนโลยีเบื้องต๎น การใช๎ซอฟต์แวร์เบื้องต๎น การสร๎างและจัดเก็บไฟล์ อยํางเป็นระบบ และการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางปลอดภัย 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล
การเปรียบเทียบข๎อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์การอภิปราย การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ การ
แก๎ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และสร๎างองค์ความรู๎ใหมํจากการ  
ใช๎ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจ าวันได๎  
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดี ตํอการ เรียนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
 

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

รวมทั้งหมด  ๗ มาตรฐาน  ๑๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 



๕๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๕๕ 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว.๑๒๑๐๑วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๒                               เวลา   ๘๐ชั่วโมง 

 ศึกษา และเรียนรู๎ ความจ าเป็นและความต๎องการแสงและน้ า เพ่ือการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักร
ชีวิตของพืชดอก ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิต สมบัติของวัสดุ การน าสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช๎ใน
การท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน ประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช๎แล๎วกลับมาใช๎ใหมํ การเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหลํงก าเนิดแสง การมองเห็นวัตถุการปูองกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยูํ ในบริเวณ ที่มีแสงสวํางไมํ
เหมาะสมสํวนประกอบของดินชนิดของดินโดยใช๎ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์การใช๎ประโยชน์จาก
ดิน การแก๎ปัญหาโดยใช๎ภาพ สัญลักษณ์หรือข๎อความ การเขียนโปรแกรมอยํางงําย โดยใช๎สื่อซอฟต์แวร์ การใช๎
เทคโนโลยีในการสร๎าง จัดเก็บ เรียกใช๎ข๎อมูลการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย  
              โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล 
การเปรียบเทียบข๎อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอภิปราย การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ การ
แก๎ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และสร๎างองค์ความรู๎ใหมํจากการใช๎
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจ าวันได๎  
             เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดี ตํอการเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
ว ๑.๓ ป.๒/๑ 
ว ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
ว ๒.๓ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ว ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ว ๔.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 

รวมทั้งหมด ๖ มาตรฐาน    ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 

 

 

 



๕๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๕๖ 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว.๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                            เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 

 ศึกษา และเรียนรู๎ สิ่งที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ของ
อาหาร น้ า และอากาศ ตลอดจนการดูแลตนเองและสัตว์ให๎ได๎รับสิ่งเหลํานี้อยํางเหมาะสม วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
สํวนประกอบของวัตถุ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให๎ร๎อนขึ้นหรือท าให๎เย็นลง แรงที่มีตํอการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไมํสัมผัสที่มีผลตํอการเคลื่อนที่ของวัตถุ การดึงดูดระหวํางแมํเหล็กกับ
วัตถุ ขั้วแมํเหล็ก การเปลี่ยนพลังงาน การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแหลํงพลังงานในการผลิตไฟฟูา 
ประโยชน์และโทษของไฟฟูา วิธีการใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและปลอดภัย แบบรูปเส๎นทางการขึ้นและตกของ
ดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การก าหนดทิศ ความส าคัญและประโยชน์ของดวงอาทิตย์ตํอสิ่งมีชีวิต 
สํวนประกอบของอากาศ ความส าคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศตํอสิ่งมีชีวิต การปฏิบัติตนใน
การลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม  การแก๎ปัญหาโดยใช๎ภาพ สัญลักษณ์
หรือข๎อความ การเขียนโปรแกรมอยํางงําย โดยใช๎สื่อซอฟต์แวร์ การใช๎อินเตอร์เน็ต การใช๎เทคโนโลยี รวบรวม
ประมวนผล และน าเสนอข๎อมูล การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย ตามข๎อตกลงในการใช๎อินเตอร์เน็ต  
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล 
การเปรียบเทียบข๎อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอภิปราย การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ การ
แก๎ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และสร๎างองค์ความรู๎ใหมํจากการใช๎
ปัญหาที่เกิดข้ึนจริง ในชีวิตประจ าวันได๎  
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดี ตํอการเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ว ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
ว ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ว ๒.๓ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ว ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ว ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ว ๔.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 

 รวมทั้งหมด ๗ มาตรฐาน  ๒๕  ตัวช้ีวัด 
 
 

 



๕๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๕๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว.๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                        เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง 

 

ศึกษาและเรียนรู๎เกี่ยวกับหน๎าที่ของสํวนตํางๆของพืช การจัดกลุํมสิ่งมีชีวิต การจ าแนกพืชออกเป็นพืช
ดอกและพืชไมํมีดอก การจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์  
ที่มีกระดูกสันหลังการแลกเปลี่ยนข๎อมูลสิ่งแวดล๎อมทางด๎านวิทยาศาสตร์ในกลุํมประเทศอาเซียนทรัพยากรที่มี
ในท๎องถิ่นและการน าไปใช๎ประโยชน์สมบัติทางกายภาพด๎านความแข็ง สภาพความยืดหยุํน การน าความร๎อน 
และการน าไฟฟูา ของวัสดุ การน าสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 
สถานะ จากข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกตมวล การต๎องการที่อยูํ รูปรํางและปริมาตรของสสาร รวมทั้งการใช๎
เครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของสสาร ทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโน๎มถํวงของโลก การใช๎เครื่องชั่งสปริงใน
การวัดน้ าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การจ าแนกวัตถุเป็น
ตัวกลางโปรํงใส ตัวกลางโปรํงแสง และวัตถุทึบแสง แบบรูปเส๎นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ สร๎าง
แบบจ าลองอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปรํางปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปรํางปรากฏของดวง
จันทร์ สร๎างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และคาบการโคจรของดาวเคราะห์ตํางๆจาก
แบบจ าลอง ศึกษาการใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา การอธิบายการท างาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ 
ศึกษาการออกแบบโปรแกรมอยํางงํายโดยใช๎ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ ศึกษาการใช๎อินเทอร์เน็ตค๎นหาความรู๎  
การใช๎ค าค๎นที่ตรงประเด็น กระชับ การประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูล ศึกษาการรวบรวมข๎อมูลการ
ประมวลผลอยํางงําย วิเคราะห์ผลและสร๎างทางเลือกที่เป็นไปได๎ ตลอดจนประเมินทางเลือก พร๎อมทั้งน าเสนอ
ข๎อมูลในรูปแบบตามความเหมาะสม ศึกษาการใช๎ซอฟต์แวร์เพ่ือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางปลอดภัย เข๎าใจสิทธิและหน๎าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู๎อื่น 
 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎และกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหา
เป็นฐานการส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล การเปรียบเทียบข๎อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การคิดเชิง
ค านวณ การคิดวิเคราะห์ การแก๎ปัญหาเป็นขั้นตอนและระบบ มีทักษะในการตั้งค าถาม การปฏิบัติอยําง  
มีระบบ และสร๎างองค์ความรู๎ใหมํจากการใช๎ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวันได๎ 
 เพ่ือให๎ผู๎ เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมในการใช๎วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๒ ป.๔/๑ 
ว ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
ว ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
ว ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

 ว ๒.๓  ป.๔/๑ 
ว ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ว ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ 

 รวมทั้งหมด ๗ มาตรฐาน  ๒๑  ตัวชี้วัด  
 



๕๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๕๘ 

 

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
 ๑.การแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถน าไปสู่การค้นพบที่ส าคัญ 
 ๒.ทรัพยากรท้องถิ่นมีส่วนในการก าหนดโอกาสทางเศรษฐกิจ 
รวม  ๒  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๕๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว.๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๕                            เวลา  ๑๒๐ ชั่วโมง 

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร๎างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นผลมา
จากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแตํละแหลํงที่อยูํลักษณะต่างๆทางภูมิศาสตร์มีส่วนเชื่อมโยงและแบ่งแยกชุมชนต่างๆ  
ออกจากโลกความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมํมีชีวิต ซึ่ง
ระบบนิเวศของอาเซียนประกอบด้วยความหลากหลายอย่างมากมายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตทุกระดับเพ่ือ
ประโยชน์ตํอการด ารงชีวิต โซํอาหารและบทบาทหน๎าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู๎ผลิตและผู๎บริโภคในโซํอาหาร 
คุณคําของสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถน าไปสู่การค้นพบที่ส าคัญลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถํายทอดจากพํอแมํสูํลูก
ของพืช สัตว์ และมนุษย์ ลักษณะที่คล๎ายคลึงกันของตนเองกับพํอแมํ การเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อท าให๎
สสารร๎อนขึ้นหรือเย็นลง การละลายของสารในน้ า การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได๎และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมํได๎ การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันที่กระท าตํอวัตถุอยูํนิ่ง แผนภาพแสดงแรงที่กระท าตํอวัตถุท่ีอยูํในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท าตํอ
วัตถุ การใช๎เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท าตํอวัตถุ ผลของแรงเสียดทานที่มีตํอการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุการเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยูํในแนวเดียวกันที่กระท าตํอวัตถุ การได๎ยิน
เสียงผํานตัวกลาง  ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า ลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงคํอย การใช๎
เครื่องมือวัดระดับเสียง แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง ความแตกตํางของดาวเคราะห์และดาว
ฤกษ์จากแบบจ าลอง การใช๎แผนที่ดาวระบุต าแหนํงและเส๎นทางการขึ้นและตกของกลุํมดาวฤกษ์บนท๎องฟูา 
แบบรูปเส๎นทางการขึ้นและตกของกลุํมดาวฤกษ์บนท๎องฟูาในรอบปี ปริมาณน้ าในแตํละแหลํง ปริมาณน้ า  
ที่มนุษย์สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎ แนวทางการใช๎น้ าอยํางประหยัดและการอนุรักษ์น้ า แบบจ าลองการ
หมุนเวียนของน้ าในวัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค๎าง และน้ าค๎างแข็ง จากแบบจ าลองและ
กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ ทั้งนี้บุคคลและชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมส าหรับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ ใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา
อยํางงํายออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยํางงําย โดยใช๎ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ ใช๎อินเทอร์เน็ตค๎นหาข๎อมูล  

ติดตํอสื่อสารและท างานรํวมกันประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูล รวบรวม ประเมิน น าเสนอ
ข๎อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย เพ่ือแก๎ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย มีมารยาท เข๎าใจสิทธิและหน๎าที่ของตน  
เคารพในสิทธิของผู๎อื่น แจ๎งผู๎เกี่ยวข๎องเมื่อพบข๎อมูลหรือบุคคลที่ไมํเหมาะสม 

 
 
 
 
 



๖๐ 
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โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล
การเปรียบเทียบข๎อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  

เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย   ใฝุเรียนรู๎   มุํงมั่น
ในการท างาน   มีคุณธรรม  จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวมทั้งหมด  ๘ มาตรฐาน  ๓๒  ตัวช้ีวัด 
 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 

๑. ระบบนิเวศของอาเซียนประกอบด้วยความหลากหลายอย่างมากมายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตทุกระดับ 
๒. บุคคลและชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมส าหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ 
๓. การแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถน าไปสู่การค้นพบที่ส าคัญ 
๔. ลักษณะต่างๆทางภูมิศาสตร์มีส่วนเชื่อมโยงและแบ่งแยกชุมชนต่างๆ  ออกจากโลก 

รวม ๔  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว.๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                 เวลา  ๑๒๐ชั่วโมง 

 ศึกษา วิเคราะห์  สารอาหารประโยชน์ของสารอาหารแตํละประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน การเลือกรับประทานอาหารให๎ได๎สารอาหารครบถ๎วนในสัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้ง
ความปลอดภัยตํอสุขภาพ แบบจ าลอง ระบบยํอยอาหาร หน๎าที่ของอวัยวะในระบบยํอยอาหาร การยํอยอาหาร
และการดูดซึมสารอาหาร  ความส าคัญของระบบยํอยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบยํอยอาหารให๎
ท างานเป็นปกติ การแยกสารผสม โดยการหยิบออก การรํอน การใช๎แมํเหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และ
การตกตะกอน วิธีการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการแยกสาร การเกิดและผลของแรงไฟฟูาซึ่งเกิดจาก
วัตถุที่ผํานการขัดถู สํวนประกอบหน๎าที่ ของวงจรไฟฟูาแตํละสํวนอยํางงําย  แผนภาพการตํอวงจรไฟฟูา
อนุกรมและแบบขนาน  การตํอหลอดไฟฟูาแบบอนุกรมและขนานด๎วยวิธีการที่เหมาะสม ประโยชน์ ข๎อจ ากัด 
การเกิดเงามืด เงามัว แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัวแบบจ าลองปรากฏการณ์สุริยุปราคา และ
จันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและการใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน กระบวนการเกิดหินอัคนี 
หินตะกอน และหินแปรแบบจ าลองวัฏจักรหิน  การใช๎ประโยชน์ของหินและแรํในชีวิตประจ าวัน  แบบจ าลอง
การเกิด ซากดึกด าบรรพ์สภาพแวดล๎อมในอดีต การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม จากแบบจ าลอง ผลของ
มรสุมตํอการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของ น้ าทํวม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถลํม 
แผํนดินไหว สึนามิ  ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย การกระท าของมนุษย์ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
ได้แนวทางการเฝูาระวังและปฏิบัติตนให๎ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ แบบจ าลองอธิบายการเกิดและผลของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก  กิจกรรมที่กํอให๎เกิดแก๏สเรือนกระจก ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก 

ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎นข๎อมูล  การ
เปรียบเทียบข๎อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  การอภิปราย การน าเสนอข๎อมูลและสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู๎  
มีความสามารถในการตัดสินใจ  และใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
จากปัญหาอยํางงําย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยํางงําย โดยใช๎ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ ตรวจหาข๎อผิดพลาด
และแก๎ไขใช๎อินเทอร์เน็ตค๎นหาความรู๎ รวบรวม ประเมิน น าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศ โดยใช๎ซอฟต์แวร์  
ที่หลากหลาย เพ่ือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย เข๎าใจสิทธิและหน๎าที่  
ของตน เคารพในสิทธิของผู๎อื่น และการน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน    
 เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม  คุณธรรม
และคํานิยมในการใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๖๒ 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓,ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
ว ๒.๑ ป.๖/๑ 
ว ๒.๒ ป.๖/๑ 
ว ๒.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖,ป.๖/๗, ป.๖/๘ 
ว ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ว ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖,ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ว ๔.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 

 รวมทั้งหมด ๗ มาตรฐาน  ๓๐  ตัวช้ีวัด 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 ๑.บุคคลและชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมส าหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 ๒.การกระท าของเราในแต่ละวันสามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคตได้ 
รวม  ๒  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๖๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส. ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑              เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  

 

 สังเกต ศึกษาค๎นคว๎า รวบรวมข๎อมูล อภิปรายความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต๎นของ
ศาสนา ประโยชน์ ประวัติ ศาสดาของศาสนาสรุปใจความส าคัญของคัมภีร์ ความคิดหลักของศาสนา สรุปหลัก
จริยธรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ วิธีปฏิบัติ การใช๎ภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธีพิธีกรรมในวันส าคัญ เปรียบเทียบการ
ท าความดี ปฏิบัติตนตามค าแนะน า รวบรวมขั้นตอน ของศาสนพิธีกฎ กติกา ความหมาย ความส าคัญของ
รัฐธรรมนูญประโยชน์ของรายรับ-รายจําย ต๎นทุนผลประโยชน์ที่ได๎รับทรัพยากรในท๎องถิ่นระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง อาชีพของครอบครัวและชุมชน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการในชีวิตประจ าวัน จ าแนก
สิ่งแวดล๎อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร๎างขึ้น และสามารถระบุความสัมพันธ์ของต าแหนํง  
ระยะ ทิศ ของสิ่งตํางๆ   

 ฝึกปฏิบัติการบริหารจิต การเจริญปัญญาเบื้องต๎น การแก๎ปัญหาความขัดแย๎งในครอบครัว  
ใช๎แผนผังแสดงต าแหนํงของสิ่งตํางๆ ในห๎องเรียน รวมทั้งสามารถสังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงในรอบวัน
ลักษณะสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพที่มีตํอมนุษย์  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อม  มีสํวนรํวมและปฏิบัติ
ตนในการดูแลสิ่งแวดล๎อม โดยใช๎กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  ใช๎ทักษะทาง
ภูมิศาสตร์ด๎านการสังเกต การแปลความข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ รวมถึงทักษะด๎านการคิด และการสื่อสารเพ่ือให๎
สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 เพ่ือให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์  
มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์โดยใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎
กับชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม   
 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔      
ส ๑.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ส ๒.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒        
ส ๒.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ส ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓     
ส ๓.๒ ป.๑/๑  
ส ๕.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓ , ป.๑/๔   
ส ๕.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓  

      รวม   ๘  มาตรฐาน    ๒๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



๖๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๖๕ 

 

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
๑.  การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน 
๒.  ประชาชนล้วนมีความต้องการ สิทธิและความรับผิดชอบ 
๓.  ทุกคนล้วนมีบทบาทในการส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม 
๔.  อาเซียนน าประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน  
๕.  ประชาชนปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๖๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส. ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๒              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  

 ศึกษาค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล อภิปรายความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต๎นของ
ศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนาคัมภีร์ และการใช๎ภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม การ
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอครอบครัวโรงเรียน และชุมชน และประเทศเพ่ือนบ๎านในอาเซียนหลักปฏิบัติการอยูํรํวมกัน
อยํางเป็นสุข  ศาสนพิธีและพิธีกรรมในวันส าคัญของศาสนา  การบริหารจิต การเจริญปัญญาเบื้องต๎นการท า
ความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน การปฏิบัติตนตามค าแนะน าเก่ียวกับศีลธรรมจริยธรรม คํานิยมที่ดี
งาม การเป็นพลเมืองดี  ในสังคมประชาธิปไตย ศาสนาตํางๆในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เป็นผล  
ที่เกิดจากพลังนานาชาติรวมทั้งความเชื่อและแนวปฏิบัติตํางๆในท๎องถิ่นจนเกิดการยอมรับการเคารพสิทธิ และ
หน๎าที่ของตนเอง  เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวการรํวมมือรํวมใจท าให๎ประเทศอาเซียนพัฒนา สิทธิของบุคคล
ที่พึงได๎รับการคุ๎มครอง  การขัดเกลาของสังคม คํานิยม ความเชื่อประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของ
ท๎องถิ่น  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวบทบาทหน๎าที่ของตนเอง จนเราสามารถพัฒนาชุมชนของพวก
เราได๎ถ๎าเรามีน้ าใจให๎กันและกันการแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง ข๎อตกลง กฎ กติกา ระเบียบในโรงเรียนความหมาย 
และความส าคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ–รายจํายของครอบครัว    ตัดสินใจเลือกอยํางเหมาะสม 
เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของชุมชน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ ประโยชน์ของธนาคารภาษี  
ที่เกี่ยวข๎องในชีวิตประจ าวันลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบของแผนผังแผนที่ ต าแหนํง ระยะทิศทาง 
ทรัพยากรธรรมชาติรู๎คุณคําของธรรมชาติ การสร๎างสรรค์สิ่งแวดล๎อมทางสังคม  การเปรียบเทียบประชากรกับ
สิ่งแวดล๎อม  การฝึกสังเกตสิ่งตํางๆรอบตัว   โดยใช๎กระบวนการสังคม กระบวนการสืบค๎น กระบวนการ
กลุํม    กระบวนการแก๎ปัญหา  
          โดยใช๎ กระบวนการสืบค๎น กระบวนการกลุํม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร๎างความคิดรวบ
ยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการแก๎ไขปัญหา กระบวนการแสวงหาความรู๎และการน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
          เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนาและใฝุเรียนรู๎ มีความซื่อสัตย์สุจริต
กระท าความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวในโรงเรียนและรักความเป็นไทยมีมารยาทไทยปฏิบัติตนตามหน๎าที่
ที่ต๎องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู๎อ่ืน อยูํอยํางพอเพียง
ในการจัดท าบันทึกรายรับรายจํายของตนเองและทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค๎าและบริการที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
มีวินัยในการใช๎ลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถําย โดยมีความมุํงมั่นในการท างานอธิบายความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ระหวํางโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ มีจิตสาธารณะในการเห็นคุณคําของสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติและทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๖๗ 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗       
ส ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔       
ส ๒.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔      
ส ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓      
ส ๕.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔           

    รวม   ๘มาตรฐาน  ๒๘  ตัวช้ีวัด 
 
ผลการเรียนรู้ ASEAN Curriculum sourcebook 
 ๑. ศาสนาต่างๆในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผลที่เกิดจากพลังนานาชาติรวมทั้ง
ความเชื่อและแนวปฏิบัติต่างๆในท้องถิ่น 
 ๒. เราสามารถพัฒนาชุมชนของพวกเราได้ถ้าเรามีน้ าใจให้กันและกัน 
 ๓. การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน 
 ๔. รัฐบาลบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายให้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตประชาชน 
 ๕. พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต้องเข้าใจว่าชุมชนระดับท้องถิ่นและโลกนั้นมีการเชื่อมโยงอย่างไร 
 ๖. เราสามารถพัฒนาชุมชนของพวกเราได้ถ้าเรามีน้ าใจให้กันและกัน 
 ๗. ประชาชนล้วนมีความต้องการ สิทธิและความรับผิดชอบ  



๖๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๖๘ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส. ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๓              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                 เวลา   ๔๐   ชั่วโมง    
  

 ศึกษาค๎นคว๎าความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือประวัติศาสดาของศาสนา ภาษา   ที่ใช๎ใน
คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือหลักจริยธรรมในการพัฒนาตน  การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอครอบครัว โรงเรียนวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับ  ศาสนพิธี พิธีกรรมในวันส าคัญของศาสนา ความส าคัญและการปฏิบัติตน ในพิธีกรรม 
ประเพณีที่ส าคัญของแต่ละประเทศในอาเซียน การบริหารจิตการเจริญปัญญา สติ สัมปชัญญะ ความร าลึก
ได๎  ความรู๎ตัวชื่นชมการท าความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน ศีลธรรม จริยธรรม   คํานิยมที่ดีงาม 
การเป็นพลเมืองดีในสังคม ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิและหน๎าที่ของตนเอง บทบาทสิทธิ เสรีภาพ หน๎าที่ 
สถานภาพ สิทธิของบุคคลที่พึงได๎รับการคุ๎มครอง  การเป็นพลเมืองดีของประเทศตนเองและในประชาคม
อาเซียนการขัดเกลาของสังคม คํานิยม ความเชื่อ ประเพณี การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท๎องถิ่น 
การสร๎างความดี การแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง กฎ กติกา ระเบียบในชุมชน บุคคลส าคัญในชุมชนและประเทศใน
อาเซียนความส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  การเลือกผู้น าในระดับประเทศ และระดับอาเซียนรายรับ–
รายจํายผลประโยชน์ที่ผู๎บริโภคได๎รับการตัดสินใจเลือกอยํางเหมาะสม ระบบเศรษฐกิจพอเพียงอาชีพในชุมชน
การแลกเปลี่ยน  สินค๎าและบริการความส าคัญของธนาคารภาษีที่เกี่ยวข๎องในชีวิตประจ าวัน  องค์ประกอบทาง
กายภาพลักษณะความเกี่ยวข๎อง แผนที่ ต าแหนํง ระยะทิศทางเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติใน
บริเวณโรงเรียนและชุมขน   การพ่ึงพาอาศัยกัน สิ่งแวดล๎อมทางสังคมสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ    การใช๎
ประโยชน์ การดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมการรู๎จักสังเกตสิ่งตํางๆรอบตัวความเหมือนและความแตกต่างลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของประเทศอาเซียน 

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา ใช๎แผนที่และรูปถํายในการสืบค๎น วิเคราะห์ 
อธิบายและสรุปข๎อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู๎ ทักษะการสังเกต การแปลความข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช๎เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  
การสรุปเพื่อตอบค าถาม รวมถึงทักษะด๎านการคิด และการสื่อสาร 

 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด๎านการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย
และสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๖๙ 

 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๑.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗      
ส ๑.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ส ๒.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔      
ส ๒.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ส ๓.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓       
ส ๓.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ 
ส ๕.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓     
ส ๕.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๔ , ป.๓/๕, ป.๓/๖ 

 รวม ๘มาตรฐาน   ๓๑  ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ ASEAN Curriculum sourcebook 

๑.  การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน  
๒.  ประชาชนได้เป็นทั้งพลเมืองของชุมชน ประเทศ และท้องถิ่น 
๓.  บุคคลและกลุ่มต่างมีความต่างและสัมพันธ์กัน  
๔.  ชุมชนและประเทศมีวิธีการเลือกผู้น าแตกต่างกันไป 
๕.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อกันด้วยภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การค้า วัฒนธรรมมา   
    ช้านาน ก่อนที่จะก่อตั้งอาเซียน 
๖.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อกันด้วยภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การค้า วัฒนธรรมมา 
    ช้านาน ก่อนที่จะก่อตั้งอาเซียน  

 

  



๗๐ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๗๐ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส. ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๔         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                          เวลา   ๘๐  ชั่วโมง  
  

 ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติ ตั้งแตํบรรลุธรรม
จนถึงประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ หรือปฏิบัติตนตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลํา และศาสนิกชนตัวอยําง แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขา และ
หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการท าความดีของตนเอง 
บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตามหลักศาสนาพร๎อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต สวดมนต์ 
แผํเมตตา มีสติ มีสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่นับถือ ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ หรือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นผู๎น า ผู๎ตามที่ดี 
วิเคราะห์สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได๎รับตามกฎหมายการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของประเทศใน
อาเซียน การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศในอาเซียน 
 ศึกษา วิเคราะห์ความแตกตํางทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่น เสนอวิธีการที่จะอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 
อ านาจอธิปไตย ความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน๎าที่ของพลเมืองในการเลือกตั้ง ความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัจจัยที่มีผลการ
เลือกซื้อสินค๎าและบริการ สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ในฐานะผู๎บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน๎าที่เบื้องต๎นของเงิน สืบค๎น ระบุ 
ข๎อมูลลักษณะทางกายภาพ แหลํงทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัด อธิบาย วิเคราะห์ ลักษณะและ
สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพที่สํงผลตํอแหลํงทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ การด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด การ
เปลี่ยนแปลงและผลการเปลี่ยนแปลง พร๎อมทั้งน าเสนอแนวทางจัดการสิ่งแวดล๎อมในจังหวัด 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา ใช๎แผนที่และรูปถํายในการสืบค๎น วิเคราะห์ 
อธิบายและสรุปข๎อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู๎ ทักษะการสังเกต การแปลความข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช๎เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ กา ร
สรุปเพื่อตอบค าถาม รวมถึงทักษะด๎านการคิด และการสื่อสารร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
และประเพณีต่างๆ  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี สิทธิพื้นฐานเด็ก ๔ประการและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของเด็กผู้น าและผู้ตามในสังคมไทยและอาเซียนการรวมกลุ่มทั้งภาครัฐและเอกชนการร่วมมือร่วม
ใจพัฒนา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด๎านการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย
และสังคมโลก 
 
 
 
 

 



๗๑ 
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   รวม  ๘ มาตรฐาน   ๓๐   ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้  ASEAN Curriculum Sourcebook 

๑. เราสามารถพัฒนาชุมชนของพวกเราได้ถ้าเรามีน้ าใจให้กันและกัน 
๒. การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน 
๓. ประชาชนได้เป็นทั้งพลเมืองของชุมชน ประเทศ และท้องถิ่น 
๔. เราสามารถเป็นผู้น าได้หลายวิธี     
๕. ประชาชนล้วนมีความต้องการ สิทธิและความรับผิดชอบ 
๖. การค้าขายท่ัวโลกช่วยหล่อหลอมการด ารงชีวิตประจ าวันในชุมชน ท้องถิ่น 
๗. ผู้คนต่างอพยพไปแหล่งอ่ืนอันเนื่องมา จากเหตุผลหลายประการ 
๘. ควรมีการอนุรักษ์ / รักษาสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อคนรุ่นหลัง        
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส. ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๕                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                       เวลา   ๘๐    ชั่วโมง   
  

 สังเกต ศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห์ อภิปรายสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข๎อมูล  สืบค๎น
ข๎อมูล  สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราวพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความส าคัญของ
ศาสนา  ศาสดา  และคัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ  หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือเข๎าใจในการพัฒนา
ตน  และสังคม  ความหมาย การบริหารจิต  และเจริญปัญญา   ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ของศาสนาที่ตนนับถือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงสร๎างการ
ปกครองประเทศซึ่งมีทั้งสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวํางคนกับการ
ปกครองประเทศความส าคัญของกฎหมายในชีวิตประจ าวันสิทธิการได้รับการคุ้มครองของประชาชนใน
อาเซียนความเสมอภาคและความยุติธรรมที่มีต่อประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนหน๎าที่ของผู๎ผลิต  และ
ผู๎บริโภค ความหมายของระบบสินเชื่อ ผลดีผลเสียตํอภาวะ การเงินการเลือกของผู๎บริโภค  ผลกระทบตํอ
ทรัพยากรที่มีอยูํ  ระบบสหกรณ์  การบริหารทางด๎านเศรษฐกิจ บทบาทการใช๎เงินในท๎องถิ่นการบริการ
ตํางๆ ของธนาคารและสถาบันการเงินในตํางประเทศ  ผู๎บริโภค    ผู๎ยืมและนักธุรกิจการจัดหาแหลํงรายได๎ของ
รัฐ   ความเชี่ยวชาญ  ช านาญด๎านจ านวนปริมาณสินค๎ารวมทั้งที่ผลิตการซื้อมาทางเศรษฐกิจสืบค๎นและอธิบาย
ลักษณะทางกายภาพด๎วยแผนที่และรูปถํายที่สํงผลตํอทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในภูมิภาคของตน วิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน สาเหตุการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภูมิภาคของตนและประชากรในอาเซียนก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอาเซียน แนวคิดใน
การรักษาสภาพแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียนผลกระทบจากการกระท าของมนุษย์ที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม   
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์ 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหาการปฏิบัติตนตามประเพณีพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนากระบวนการ
ประชาธิปไตยในการท างานรํวมกันในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน การรู้จักยอมรับความแตกต่างของแต่ละ
ชุมชนและประเทศส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากลุ่มองค์กรเข้มแข็ง การปฏิบัติตน  ตามสิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพใน
ฐานะพลเมืองดีของประเทศ น าเสนอตัวอยํางที่สะท๎อนให๎เห็นผลจากการรักษาและท าลายสิ่งแวดล๎อม เสนอ
แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในภูมิภาค 

 ชื่นชมการท าความดีของตนเองและบุคคลในสังคม  และแนวปฏิบัติในการชื่นชม  การท าความดี
ของบุคคลส าคัญกลุํมเพ่ือนสามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎        รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะส่งเสริม
ให้มีจิตส านึกในการเป็นพลเมือง พลโลกในประชาคมอาเซียนตามความแตกตํางของวัฒนธรรมในกลุํมคน 
ในภูมิภาคสามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
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ผลการเรียนรู้ ASEAN Curriculum sourcebook 
 

๑. การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน ( น.๙๗) 
๒. ทุกสังคมล้วนมีแนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรมแต่อาจให้นิยามค าศัพท์แตกต่างกัน   
๓. รัฐบาลบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายให้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตประชาชน 
๔. ข่าวสารล้วนมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม 
๕. กลุ่มต่างๆจะเข้มแข็งข้ึนได้เมื่อประชาชนเคารพในความต่างของกันและกัน 
๖. การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน ( น.๙๗) 
๗. ทุกสังคมล้วนมีแนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรมแต่อาจให้นิยามค าศัพท์แตกต่างกัน   
๘. รัฐบาลบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายให้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตประชาชน 
๙. ข่าวสารล้วนมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม 
๑๐. กลุ่มต่างๆจะเข้มแข็งขึ้นได้เมื่อประชาชนเคารพในความต่างของกันและกัน 
๑๑. ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า 
๑๒. ผู้คนต่างอพยพไปแหล่งอื่นๆอันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ 
     ( น.๑๖๗) 
๑๓. ประชาชนปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต( น.๙๗) 
๑๔. ควรมีการอนุรักษ์/รักษา สิ่งแวดล้อมไว้เพ่ือคนรุ่นหลัง 
      ( น.๓๑๔) 
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ส. ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๖           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                   เวลา   ๘๐    ชั่วโมง   

  

 สังเกต  ศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห์ อภิปราย  สนทนา  ซักถาม แสดงความคิดเห็น  รวบรวมข๎อมูล
สืบค๎นข๎อมูลความส าคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท ๓ สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติตั้งแตํปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน ประวัติศาสดา  ข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลํา  
ศาสนิกชนตัวอยําง ศาสนพิธี สถานที่ในศาสนสถาน ศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการเข๎ารํวมในศาสนพิธี 
พิธีกรรม กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา  วิธีการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ได้รับการสอนหรือจดจ ามีบทบาท
ต่อการสร้างอัตลักษณ์ของประชาชนในประเทศอาเซียน ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อยํางงําย ๆ  

 การเลือกใช๎ทรัพยากรที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม  การเพ่ิมรายได๎เงินออมจากการลงทุน สิทธิ
และการคุ๎มครองผู๎บริโภค เศรษฐกิจพอเพียงระบบสหกรณ์ การบริหารด๎านการผลิต  และการพ่ึงพาทาง
เศรษฐกิจบทบาทการใช๎เงินและการบริการด๎านการเงินตํางประเทศ การจัดเก็บภาษี การกู๎ยืมเงินจาก
ตํางประเทศ  การน าเสนอข๎อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการท าความเข๎าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต รวมทั้ง
สภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน  
แผนที่ชนิดตํางๆ  การกระท าที่สํงผลดีและผลเสียตํอสิ่งแวดล๎อมทางสังคม วัฒนธรรมรวมทั้งผลกระทบ แผนที่
ชนิดตํางๆ  การกระท าที่สํงผลดีและผลเสียตํอสิ่งแวดล๎อมทางสังคม วัฒนธรรมรวมทั้งผลกระทบจากการที่
มนุษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อมในด๎านบวกและด๎านลบ  การกระท าที่มีสํวนชํวยแก๎ปัญหา  และเสริม
สภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความร่วมมือในการช่วยเหลือซึ่งกันในประเทศ
อาเซียนโดยใช๎กระบวนการปฏิบัติกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก๎ปัญหา และสามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

 การท าความดีของบุคคลในประเทศ การสวดมนต์ แผํเมตตาของศาสนาที่ตนนับถือการบริหารจิต
และเจริญปัญญาวันส าคัญทางศาสนา  การกระท าที่แสดงถึงคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคม
ประชาธิปไตย   สิทธิเด็กที่พึงได๎รับการคุ๎มครองตามสิทธิมนุษยชนบทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม สัญลักษณ์เอกลักษณ์ คํานิยม ประเพณี  วัฒนธรรมในท๎องถิ่นอ านาจ
อธิปไตยและการมีสํวนรํวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน กฎหมายและกฎ
บัตรอาเซียนมีความส าคัญต่อประชาชนในอาเซียน  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันกับผู้คนใน
อาเซียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 
 
 
 

 
 
 



๗๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๗๕ 

 

        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
 ส ๑.๑ป.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 ๑.๒ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ 
ส ๒.๑ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕         
ส ๒.๒ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ส ๓.๑ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓    
ส ๓.๒ป.๖/๑ , ป.๖/๒  
ส ๕.๑ป.๖/๑ , ป.๖/๒    
ส ๕.๒ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓   

        รวม   ๘ มาตรฐาน   ๓๑   ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ ASEAN Curriculum sourcebook 

๑. รัฐบาลบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายให้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตประชาชน 
๒. วิธีสอนประวัติศาสตร์ได้รับการสอนหรือจดจ ามีบทบาทอย่างมากต่อการสร้าง  
    อัตลักษณ์ของประชาชน 
๓. ทุกวัฒนธรรมต่างมีความแตกต่างของขนบธรรมเนียม รวมถึงมีวิธีการในการ 
    ปฏิสัมพันธ์ที่ต่างกัน 
๔. ข่าวสารล้วนมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม 
๕.อาเซียนน าประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน 
๖.ทุกคนมีบทบาทในการความช่วยเหลือยามที่เกิดภัยพิบัติ 

รวม   ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๗๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๗๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส. ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์๑                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                   เวลา   ๔๐   ชั่วโมง    

 สังเกต ศึกษาค๎นคว๎า การบอกวัน เดือน ปี และการนับชํวงเวลาตามปฏิทินที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น และบอกประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู๎เกี่ยวข๎อง  บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมสิ่งของ เครื่องใช๎ หรือการด าเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของพํอแมํ ปูุยํา ตายาย บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบตํอตนเองใน
ปัจจุบัน และอธิบายความหมาย ความส าคัญของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง บอก
สถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหลํงวัฒนธรรมในชุมชน และสถานที่ส าคัญที่แสดงถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศใน
อาเซียน พร๎อมทั้งระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท๎องถิ่น 

โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย  
 มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
  

 มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวช้ีวัด 
 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 
 รวม๓มาตรฐาน   ๘  ตัวชี้วัด 

 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 

๑.  อาเซียนน าประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน  
รวม  ๑ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๗๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส. ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๒                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
  

 สังเกต ศึกษาค๎นคว๎า การใช๎ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  ล าดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง  สืบค๎นถึงการเปลี่ยนแปลงใน
วิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน และเยาวชนในอาเซียนมีวิธีในการอนุรักษ์
ประเพณีแตกต่างกัน ในขณะที่สร้างอัตลักษณ์ใหม่ของตน  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน และระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ  พร๎อมยกตัวอยํางวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์รวมทั้งวิธีการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ได้รับการสอน
หรือจดจ ามีบทบาทอย่างมากต่อการสร้างอัตลักษณ์ของประชาชนในประเทศอาเซียน 

โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย  
 มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
  

 มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒ 
ส ๔.๒  ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒ 
ส ๔.๓ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒  

 รวม๓มาตรฐาน  ๖  ตัวช้ีวัด 
 

ผลการเรียนรู้ ASEAN Curriculum Sourcebook 
๑. วิธีสอนประวัติศาสตร์ได้รับการสอนหรือจดจ ามีบทบาทอย่างมากต่อการสร้างอัต 

  ลักษณ์ของประชาชน 
๒. เยาวชนในอาเซียนมีวิธีในการอนุรักษ์ประเพณีแตกต่างกัน ในขณะที่สร้างอัตลักษณ์  
  ใหม่ของตน 

รวม ๒ ผลการเรียนรู้ 
  



๗๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๗๙ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส. ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  ๓                           เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

สังเกต ศึกษาค๎นคว๎า การใช๎ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  ล าดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง  สืบค๎นถึงการเปลี่ยนแปลงใน
วิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน และ เยาวชนในอาเซียนมีวิธีในการอนุรักษ์
ประเพณีแตกต่างกัน ในขณะที่สร้างอัตลักษณ์ใหม่ของตน  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน และระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ  พร๎อมยกตั วอยํางวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ รวมทั้งวิธีการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ได้รับการ
สอนหรือจดจ ามีบทบาทอย่างมากต่อการสร้างอัตลักษณ์ของประชาชนในประเทศอาเซียน 

โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการ เผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
 มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๑  ป ๓/๑,ป ๓/๒ 
 ส ๔.๒ ป ๓/๑, ป ๓/๒ 

ส ๔.๓  ป ๓/๑, ป ๓/๒ 
 รวม ๓ มาตรฐาน   ๖  ตัวช้ีวัด 

 
ผลการเรียนรู้ ASEAN Curriculum Sourcebook 

๑.  วิธีสอนประวัติศาสตร์ได้รับการสอนหรือจดจ ามีบทบาทอย่างมากต่อการสร้าง 
   อัตลักษณ์ของประชาชน 

๒. เยาวชนในอาเซียนมีวิธีในการอนุรักษ์ประเพณีแตกต่างกัน ในขณะที่สร้างอัตลักษณ์ 
  ใหม่ของตน      

รวม๒ ผลการเรียนรู้ 
  



๘๐ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๘๐ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส. ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                           เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
  

สังเกต  ศึกษาค๎นคว๎า อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข๎อมูล  สืบค๎น ข๎อมูลสรุป
ใจความส าคัญเกี่ยวกับ  เกณฑ์การนับชํวงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ อธิบายยุคสมัยการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ   หลักฐานที่ใช๎ในการศึกษาความเป็นมาของท๎องถิ่น การตั้งหลักแหลํง พัฒนาการ
ของมนุษย์ ยุคกํอน หลังประวัติศาสตร์พร๎อมยกตัวอยํางหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบในท๎องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษย์ชาติในดินแดนไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญ  
ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยสุโขทัยที่นําภาคภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ์  

โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
  

 มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
  ส ๔.๑ป ๔/๑, ป ๔/๒,ป ๔/๓ 
  ส ๔.๒ป ๔/๑,ป ๔/๒ 
   ส ๔.๓ป ๔/๑,ป ๔/๒, ป ๔/๓ 
 รวม ๓ มาตรฐาน     ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๘๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส. ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                         เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
  

สังเกต ศึกษาค๎นคว๎า สืบค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่นโดยใช๎หลักฐานที่หลากหลาย รวบรวมข๎อมูล
จากแหลํงตําง ๆ เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ อยํางมีเหตุผล อธิบายความแตกตํางระหวํางความจริงกับ
ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท๎องถิ่น อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีตํอไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
อิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติที่มีตํอสังคมไทยปัจจุบัน โดยสังเขป และอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา 
– ธนบุรี ปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ การปกครอง ของอาณาจักรอยุธยา รวมถึงบอก
ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยา – ธนบุรีที่นําภาคภูมิใจ พร๎อมทั้งอธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ 
สมัยอยุธยาและธนบุรีที่นําภาคภูมิใจควรคําแกํการอนุรักษ์ 

โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
  

 มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวช้ีวัด 
  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 
 รวม   ๓ มาตรฐาน   ๙  ตัวช้ีวัด 
 

  



๘๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๘๒ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส. ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๖                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖              เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

 

ศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห์ อภิปราย  ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์อยํางงําย ๆ และน าเสนอข๎อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการท าความเข๎าใจ เรื่อง
ความส าคัญในอดีต รวมทั้งสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบ๎านในปัจจุบัน บอก
ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป และอธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พร๎อมทั้ง
ยกตัวอยํางผลงานของบุคคลส าคัญ  ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ ที่นําภาคภูมิใจและควรคําแกํการ
อนุรักษ ์

โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ การรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนท าให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน  สามารถด าเนินชีวิต
อยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
  

 มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๑ป ๖/๑,  ป ๖/๒ 
 ส ๔.๒ป ๖/๑,  ป ๖/๒ 
 ส ๔.๓ป ๖/๑,  ป ๖/๒,  ป ๖/๓,  ป ๖/๔ 
 รวม  ๓ มาตรฐาน    ๘   ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ ASEAN Curriculum Sourcebook 
 ๑. วิธีสอนประวัติศาสตร์ได้รับการสอนหรือจดจ ามีบทบาทอย่างมากต่อการสร้างอัตลักษณ์ 
  ของประชาชน 

๒. อาเซียนน าประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน 
รวม  ๒ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๘๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๘๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๘๔ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ. ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๑                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                    เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

ศึกษาลักษณะ  หน๎าที่  และการดูแลรักษา อวัยวะภายนอก ตา  หู  คอ จมูก ผม  มือ เท๎า เล็บ  ผิวหนัง  
อวัยวะภายในชํองปากที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย  สมาชิกและความรักความผูกพันของสมาชิกใน
ครอบครัว  จุดเดํน จุดด๎อยของตนเอง  ลักษณะความแตกตํางของเพศชาย และเพศหญิง  ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว
รํางกายในชีวิตประจ าวันแบบอยูํกับที่   แบบเคลื่อนที่  แบบใช๎อุปกรณ์ประกอบ และกิจกรรมทางกายที่ใช๎การ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  เชํน การเลํนเกมเบ็ดเตล็ด  การออกก าลังกาย  การเลํนเกมเบ็ดเตล็ดและการปฏิบัติตามกฎ  
กติกา ข๎อตกลงในการเลํนเกมเบ็ดเตล็ด  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหํงชาติการบอกลักษณะอาการเจ็บปุวยและ
วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปุวยเกิดขึ้นกับตนเองและปัญหาด้านสุขอนามัยที่เหมือนกันในประเทศสมาชิกอาเซียน
การระบุสิ่งที่ท าให๎เกิดอันตรายที่บ๎าน  โรงเรียนและวิธีการปูองกัน   การบอกสาเหตุที่ท าให๎เกิดอันตรายจากการเลํน
และการปูองกัน    การแสดงค าพูดหรือทําทางขอความชํวยเหลือจากบุคคลที่ควรขอความชํวยเหลือเมื่อเกิดเหตุร๎าย 
ที่บ๎านและโรงเรียน 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการ  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  อภิปรายสรุปเพ่ือให๎เกิดความรู๎   ความเข๎าใจ  และ
สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนท าให๎มีทักษะในด๎านการเคลื่อนไหวอยํางสมดุล 

เพ่ือให๎เห็นคุณคําของการรักษาสุขภาพ ใฝุเรียนรู๎  มีความซื่อสัตย์ตํอกฎ  กติกาตําง ๆ  มีวินัยในตนเอง
ในการดูแลรักษาสุขภาพ  ตลอดจนรักความเป็นไทยโดยเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายและกีฬาที่เหมาะสมกับเพศและวัยตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา อยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 
         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑ป๑/๑ , ป๑/๒ 
 พ ๒.๑ ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓ 
 พ๓.๑ ป๑/๑ , ป๑/๒ 
 พ๓.๒ ป๑/๑ , ป๑/๒ 
 พ๔.๑ ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓ 
 พ๕.๑ ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓   

         รวม  ๖มาตรฐาน   ๑๕ตัวช้ีวัด 
 

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
๑.  ประเทศสมาชิกอาเซียนมีปัญหาด้านสุขอนามัยท่ีเหมือนกัน 

รวม  ๑  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๘๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๘๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ. ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๒                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒           เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
  

ศึกษาลักษณะหน๎าที่และการดูแลรักษาอวัยวะภายใน เชํน สมอง หัวใจ  ตับ  ไต   ปอด 
กระเพาะอาหาร  ล าไส๎  ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย  การระบุบทบาทหน๎าที่ของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว  ความส าคัญของเพ่ือน  การระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ  ความภาคภูมิใจในตนเอง 
(ในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย)   การควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกายแบบอยูํกับที่     แบบเคลื่อนที่ และ
แบบใช๎อุปกรณ์ประกอบการเลํนเกมเบ็ดเตล็ดและเข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย  ที่วิธีเลํนอาศัยการเคลื่อนไหว
เบื้องต๎นทั้งแบบอยูํกับที่  เคลื่อนที่ และใช๎อุปกรณ์ประกอบ   การบอกลักษณะของการมีสุขภาพดี    การเลือก
กินอาหารที่มีประโยชน์ การบริโภคอาหารที่หลากหลายช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การระบุของใช๎และของ
เลํนที่มีผลเสียตํอสุขภาพ  การอธิบายอาการ และวิธีปูองกัน ตลอดจนการปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีอาการ
เจ็บปุวยและบาดเจ็บ  รวมทั้งปัญหาด้านสุขอนามัยที่เหมือนกันในภูมิภาคอาเซียน สาเหตุและวิธีปูองกัน
อุบัติเหตุทางน้ าและทางบก  ชื่อยาสามัญประจ าบ๎าน และการใช๎ยาตามความจ าเป็นและตามลักษณะอาการ 
การระบุโทษของสารเสพติด และสารอันตรายใกล๎ตัวและวิธีปูองกัน  สัญลักษณ์  ปูายเตือน  และความหมาย
ของสัญลักษณ์ ปูายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย   การระบุสาเหตุ อันตราย และวิธีปูองกัน
อันตรายจากอัคคีภัย 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการ  คิด วิเคราะห์  สังเคราะห์  อภิปราย  ปรับปรุง แก๎ไข  เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎  ความเข๎าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพได๎อยํางถูกต๎อง 

เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ปัญหาด้านสุขอนามัยที่เหมือนกันในภูมิภาค
อาเซียน ใฝุเรียนรู๎   มีวินัยในตนเอง  เข๎ารํวมกิจกรรมทางกายและกีฬารํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓ 
 พ ๒.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔ 
 พ๓.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 
 พ๓.๒ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 
 พ๔.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕ 
 พ๕.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕ 

         รวม    ๖มาตรฐาน     ๒๑ ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 

๑. ประเทศสมาชิกอาเซียนมีปัญหาด้านสุขอนามัยท่ีเหมือนกัน 
๒. อาหารที่อุดมสมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับความหลากหลายที่หาได้ในอาเซียน 

รวม  ๒ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๘๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๘๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ. ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๓                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓           เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    

 บอกธรรมชาติของการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของรํางกาย ตั้งแตํเกิดเกิดจนตาย  ลักษณะ
ความแตกตํางของเพศหญิง เพศชาย ปฏิบัติตนในการรักษาความสะอาดของรํางกายมีสุขภาพอนามัยทางเพศ 
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย บอกถึงอาการเจ็บปุวยอาการเจ็บมีทักษะใน ปฏิเสธสื่อที่ เป็นผลเสีย
ตํอสุขภาพ การเลือกบริโภคอาหารที่หลากหลายที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และปัญหาด้านสุขอนามัยที่
เหมือนกันในภูมิภาคอาเซียน ปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์สุขภาพ  ปฏิบัติตนตามค าแนะน า 
เสริมสร๎างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  หลีกเลี่ยงหรือปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย   การใช๎ยา หรือสารเสพติด  
และการลํวงละเมิดทางเพศ ฝึกการปฐมพยาบาล 

แสดงการควบคุมตนเอง และพัฒนาการในการปฏิบัติการเคลื่อนไหวแบบอยูํกับที่ เคลื่อนที่ เข๎าใจ
ความส าคัญของการเคลื่อนไหว  การเลํนเกมอยํางสนุกสนานและปลอดภัยแสดงความสามารถในการ
เคลื่อนไหวด๎วยกิจกรรมประจ าวัน   อธิบายประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเลํนเกมที่มีผลตํอสุขภาพ  
ปฏิบัติตามระเบียบ  ขั้นตอนตําง ๆ ตามที่ตกลงกันและ ให๎ความรํวมมือผู๎อ่ืนและเคารพสิทธิของผู๎อ่ืนด๎วยความ
เต็มใจ 
 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  พ ๑.๑ ป. ๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓ 

 พ ๒.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓ 
 พ๓.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒ 
 พ๓.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒ 
 พ๔.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, ป. ๓/๕ 
  พ๕.๑ ป. ๓/๑,ป. ๓/๒, ป. ๓/๓ 

          รวม    ๖มาตรฐาน     ๑๘ตัวช้ีวัด 
 

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
๑.  ประเทศสมาชิกอาเซียนมีปัญหาด้านสุขอนามัยท่ีเหมือนกัน  
๒.  อาหารที่อุดมสมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับความหลากหลายที่หาได้ในอาเซียน  

รวม  ๒  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๘๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ. ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๔                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔               เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    

  ศึกษาถึงเจริญเติบโตและพัฒนาการของรํางกาย  จิตใจ เห็นความส าคัญและวิธีดูแลกล๎ามเนื้อ  
กระดูก  ข๎อ  ให๎ท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพตมวัย  รู๎จักความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว  พร๎อม
ทั้งแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองและวิธีปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไมํเหมาะสมใน
เรื่องเพศ  มีการควบคุมตนเองในการใช๎ทักษะการเคลื่อนไหวตํางๆ  วิเคราะห์ผลของการออกก าลังกาย  เลํน
เกม  และกีฬาที่มีผลตํอพัฒนาการของตนเอง  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ของการเลํนกีฬา  มีสภาวะอารมณ์  
ความรู๎สึก  และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอสุขภาพ ปัญหาสุขอนามัยในภูมิภาคอาเซียน การใช๎
ข๎อมูลขําวสารในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ การบริโภคอาหารที่หลากหลายช่วยสร้างเสริม
สุขภาพที่ด ีกิจกรรมสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย  รู๎หลักของการใช๎ยาและวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี วิเคราะห์
ผลเสีย  การปูองกันการสูบบุหรี่และดื่มสุราที่มีผลตํอสุขภาพ   

เพ่ือให๎มีความรู๎   ความเข๎าใจ  ยอมรับและสามารถปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  รู๎จักปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและการเข้าถึงน้ าที่สะอาด อากาศ 
สุขอนามัยและอาหารถือเป็นส่วนส าคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนที่จะได้รับด้วยความเสมอภาค   
เข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย กีฬา และส านึกในคุณคํา ศักยภาพความเป็นตัวของตัวเองในการด ารงชีวิตให๎มี  
สุขภาพดี 
 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 พ ๒.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 พ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒  ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
 พ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
 พ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
 พ๕.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

          รวม   ๖มาตรฐาน      ๑๙ตัวช้ีวัด 
 

ผลการเรียนรู้ ASEAN Curriculum Sourcebook 
๑. ประเทศสมาชิกอาเซียนมีปัญหาด้านสุขอนามัยท่ีเหมือนกัน 
๒. การเข้าถึงน้ าที่สะอาด อากาศ สุขอนามัยและอาหารถือเป็นส่วนส าคัญของสิทธิขั้น 

 พื้นฐานของทุกคนที่จะได้รับด้วยความเสมอภาค 
๓. อาหารที่อุดมสมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับความหลากหลายที่หาได้ในอาเซียน 

รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 



๘๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๘๘ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ. ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๕                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕           เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
  

   ศึกษาเก่ียวกับการท างานของระบบตํางๆของรํางกายและรู๎จักดูแลอวัยวะที่ส าคัญของระบบนั้นๆ
และแสดงออกถึงความรัก  ความเอ้ืออาทร  ความเข๎าใจในครอบครัว  เพ่ือน  สังคม  และวัฒนธรรมที่มีตํอ
พฤติกรรมทางเพศ  ออกก าลังกายเลํนกีฬา เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร๎างเสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ โดยน าหลักของทักษะกลไกมาใช๎ได๎อยํางถูกต๎องสม่ าเสมอ  ให๎ความรํวมมือ  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา 
สิทธิ หลักความปลอดภัยในการเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายและเลํนกีฬา  ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหํงชาติและ
แนวคิดของประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

เพ่ือแสวงหาความรู๎   ข๎อมูลขําวสารในการใช๎สร๎างเสริมสุขภาพ  ปูองกันโรค ปัญหาด้าน
สุขอนามัยที่เหมือนกันของประเทศสมาชิกอาเซียน และวางแผนปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร๎างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพรวมถึงการเลือกรับประทานอาหารที่อุดมสมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับความ
หลากหลายท่ีหาได้ในอาเซียน ได๎ตามความเหมาะสมและความต๎องการเป็นประจ า 
  

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

 รวม  ๖มาตรฐาน   ๒๔ ตัวช้ีวัด 
 
ผลการเรียนรู้ ASEAN Curriculum Sourcebook 

๑. ประเทศสมาชิกอาเซียนมีปัญหาด้านสุขอนามัยท่ีเหมือนกัน 
๒. อาหารที่อุดมสมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับความหลากหลายที่หาได้ในอาเซียน 
๓. แนวคิดของประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
  



๘๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๘๙ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ. ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๖                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                    เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
  

ศึกษาเกี่ยวกับการท างานของระบบตํางๆและรู๎จักวิธีการดูแลรักษาระบบส าคัญภายในรํางกาย  
แสดงสัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน ในการเลือกแนวทางปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  เข๎าใจ
บทบาทหน้าที่ของชุมชนในการรวมทุกคนเข้าด้วยกันโดยไม่แบ่งแยกหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงจากการมี
เพศสัมพันธ์และการเกิดโรคการเลือกแนวทางปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ตระหนักถึง
ปัญหาด้านสุขอนามัยที่เหมือนกันในภูมิภาคอาเซียน   มีทักษะพ้ืนฐานและการควบคุมตนเองในการ
เคลื่อนไหวแบบผสมผสาน  รู๎หลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย  เกม  กีฬาไทย  
กีฬาสากล  ได๎อยํางปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา ในกีฬาที่ตนเองชื่น
ชอบ  รู๎และเข๎าใจประโยชน์  หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  โดยค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและ
ผู๎อื่น 

เพ่ือให๎มีความรู๎   ความเข๎าใจ  ยอมรับและสามารถปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  รู๎จักปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  เข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย กีฬา 
และส านึกในคุณคํา ศักยภาพความเป็นตัวของตัวเองในการด ารงชีวิตให๎มีสุขภาพดี 
 

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

        รวม  ๖มาตรฐาน   ๒๒   ตัวช้ีวัด 
 

ผลการเรียนรู้ ASEAN Curriculum Sourcebook 
๑. ประเทศสมาชิกอาเซียนมีปัญหาด้านสุขอนามัยท่ีเหมือนกัน 
๒. การเข้าถึงน้ าที่สะอาด อากาศ สุขอนามัยและอาหารถือเป็นส่วนส าคัญของสิทธิขั้น 
พื้นฐานของทุกคนที่จะได้รับด้วยความเสมอภาค 
๓. การเลือกแนวทางปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
๔. บทบาทหน้าที่ของชุมชนในการรวมทุกคนเข้าด้วยกันโดยไม่แบ่งแยก 

รวม ๔  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๙๑ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ. ๑๑๑๐๑ ศิลปะ๑                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง     
  

สาระทัศนศิลป์ ศึกษาองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร๎างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จ าก
จินตนาการ โดยสามารถใช๎อุปกรณ์ที่เหมาะสม  รวมทั้งรู๎จักใช๎เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร๎างผลงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางานศิลปะ
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได๎อยํางเหมาะสม 
 สาระดนตรี  ศึกษาและเข๎าใจองค์ประกอบดนตรี แหลํงก าเนิดและลักษณะของเสียง แสดงออกทาง
ดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ คุณคําดนตรี สามารถถํายทอดความรู๎สึกทางดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชม มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมดนตรีสามารถแลกเปลี่ยนความคิด  เทคโนโลยี และ สุนทรียศาสตร์ต่าง ๆระหว่างกันได้ เข๎าใจ
ความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ร๎องเพลงและเลํนดนตรีได๎อยํางอิสระ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เสียงดนตรี แสดงความสุนทรีที่มีตํอดนตรีในเชิงสุนทรียะได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
 สาระนาฏศิลป์ศึกษาความเข๎าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ ใช๎ศัพท์
เบื้องต๎นทางนาฏศิลป์  ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ สร๎างสรรค์เคลื่อนไหวในรูปแบบนาฏยศัพท์
ตํางๆการใช้ภาษาท่า และการประดิษฐ์   ท่าประกอบเพลงท้องถิ่นและเพลงอาเซียน การแสดงประกอบ
เพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ เลํนการละเลํนของเด็กไทย ประยุกต์ใช๎นาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน เข๎าใจ
ความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณคําของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยสากล 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริงสร๎างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ ร๎อง
เพลงและเลํนดนตรีใช๎ศัพท์เบื้องต๎นทางนาฏศิลป์  เพ่ือให๎เกิดความช านาญ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่ดีงาม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ศ ๑.๑ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔, ป.๑/๕       
 ศ ๑.๒ป.๑/๑  
 ศ๒.๑ป.๑/๑, ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔, ป.๑/๕       
 ศ ๒.๒ป.๑/๑,ป.๑/๒ 
 ศ ๓.๑ป.๑/๑,ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 ศ ๓.๒ป.๑/๑,ป.๑/๒ 

          รวม  ๖ มาตรฐาน  ๑๘ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ ASEAN  Curriculum Sourcebook 
๑.  เด็กๆ สามารถสื่อสารโดยใช้ศิลปะ 
๒.  ศิลปะสามารถขยายขอบเขตของอัตลักษณ์ของประชาชน 
๓.ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิด  เทคโนโลยี และ สุนทรียศาสตร์ต่าง ๆระหว่าง 
กันได ้

รวม  ๓ผลการเรียนรู้ 



๙๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๙๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ. ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

 

สาระทัศนศิลป์ศึกษาองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร๎างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จาก
จินตนาการ โดยสามารถใช๎อุปกรณ์ที่เหมาะสม  รู๎จักใช๎เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร๎างผลงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณคําของงานทัศนศิลป์ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวครอบครัว
ของตนเองและประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนโดยผ่านงานทัศนศิลป์  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
 สาระดนตรีศึกษาและเข๎าใจองค์ประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ คุณคําคุณดนตรี สามารถถํายทอดความรู๎สึกทางดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําดนตรีที่ เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ร๎องเพลงและเลํนดนตรีได๎อยํางอิสระ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความสุนทรรีที่มีตํอดนตรีในเชิงสุนทรียะได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
 สาระนาฏศิลป์ศึกษาความเข๎าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ ใช๎
ศัพท์เบื้องต๎นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณคํานาฏศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ 
ใช้ภาษาท่า และการประดิษฐ์ท่าประกอบเพลงท้องถิ่นและเพลงอาเซียน สร๎างสรรค์เคลื่อนไหวในรูปแบบ
นาฏยศัพท์ตํางๆ ประยุกต์ใช๎นาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวันเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม เห็นคุณคําของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยสากล 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริงสร๎างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ  
 ร๎องเพลงและเลํนดนตรีใช๎ศัพท์เบื้องต๎นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณคํานาฏศิลป์  เพ่ือให๎เกิด
ความช านาญ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรม และ
คํานิยมท่ีดีงาม  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

          รวม    ๖มาตรฐาน๒๕ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ ASEAN  Curriculum Sourcebook 

๑.  เด็กๆ สามารถสื่อสารโดยใช้ศิลปะ 
รวม  ๑ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ. ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ะ๓                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                              เวลา    ๔๐    ชั่วโมง   
  

 สาระทัศนศิลป์ศึกษาเกี่ยวกับการจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตํางๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงาน
ทัศนศิลป์  มีทักษะพ้ืนฐานการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างงานวาดภาพระบายสี  โดยใช๎ เส๎น รูปรําง รูปทรง สี 
พ้ืนผิวถ่ายทอดจินตนาการเป็นผลงานศิลปะโดยใช้ทัศนธาตุ* ควรมีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชิ้นงานระหว่างนักเรียนในประเทศมาชิกอาเซียนเพื่อสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของแต่ละ
ประเทศ และงานปั้น  ถํายทอดความคิด ความรู๎สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง เห็นคุณคําในความงามของทัศนธาตุ 
และงานทัศนศิลป์ 
  สาระดนตรีศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสียง บทบาทหน๎าที่ ความหมายความส าคัญของบทเพลง
และลักษณะเครื่องดนตรีที่ได๎ยิน ศึกษารูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีในท้องถิ่นและในอาเซียนเสียงของ
เครื่องดนตรีท้องถิ่นและในอาเซียนสามารถขับร๎อง เคาะจังหวะให๎สอดคล๎องกับบทเพลงเห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ของดนตรีตํอการด าเนินชีวิตของคนในท๎องถิ่นการใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษดนตรีในงานรื่นเริงดนตรี
ในการฉลองวันส าคัญของชาติและวันอาเซียนระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นและ
อาเซียน 
 สาระนาฏศิลป์ศึกษาเกี่ยวกับการสร๎างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆ สามารถแสดงทําทาง
ประกอบจังหวะเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์มีสํวนรํวมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัยมีมารยาทในการชม
การแสดง รู๎หน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชมรู๎ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์  สนใจและเห็นคุณคํานาฏศิลป์ใน
ท๎องถิ่น 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง การวาดภาพ การปั้น คุณสมบัติของเสียง การขับร๎อง  และ
การแสดงทําทางประกอบจังหวะตามรูปแบบนาฏศิลป์  เพ่ือให๎เกิดความช านาญ เห็นคุณคําของการน าความรู๎
ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่ดีงาม  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐ 

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

 รวม ๖มาตรฐาน๒๘ ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 

๑. เด็กๆสามารถสื่อสารโดยใช้ศิลปะ 
๒. วัตถุสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นล้วนมีอิทธิพลต่อรูปแบบทางศิลปะ 
๓.  ศิลปะสามารถขยายขอบเขตของอัตลักษณ์ของประชาชน 
๔. ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิด  เทคโนโลยี และ สุนทรียศาสตร์ต่าง ๆระหว่างกันได้ 

รวม  ๔ผลการเรียนรู้ 
 

 



๙๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๙๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ. ๑๔๑๐๑ ศิลปะ๔                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

 

 สาระทัศนศิลป์ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนธาตุเส๎น รูปรําง รูปทรง 
ลักษณะผิว สี แสงเงาและบริเวณวําง อนุรักษ์วัฒนธรรมสามารถและสืบทอดผ่านศิลปะมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ใช๎วัสดุอุปกรณ์สร๎างสรรค์ผลงานโดยใช๎เทคนิค การวาดภาพ การปั้นและแกะสลัก และงานสร๎างสรรค์อ่ืนๆ 
เพ่ือให๎เกิดความชื่นชมและเห็นคุณคําในความงามของทัศนธาตุ และงานทัศนศิลป์ 
 สาระดนตรีรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร๎อง เครื่องดนตรีรู๎ถึงการเคลื่อนที่ของท านอง
เพลง องค์ประกอบของดนตรี อําน เขียนโน๎ตไทยและสากลในรูปแบบตํางๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของดนตรี รู๎และเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 สาระนาฏศิลป์ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์ การใช๎ทําทางประกอบเพลง สามารถสื่อสารโดยใช้
ศิลปะการวิเคราะห์และประวัติความเป็นมาของการแสดง เปรียบเทียบอนุรักษ์นาฏศิลป์ 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง การวาดภาพ การปั้น การแกะสลัก การขับร๎องเพลงไทย  
เพลงสากล ประเภทของเครื่องดนตรี ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์ เพ่ือให๎เกิดความช านาญ เห็นคุณคําของการ
น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะคุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่ดีงาม 
 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ 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, ป.๔/๙   

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

          รวม  ๖มาตรฐาน   ๒๙ตัวช้ีวัด 
 
 ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
  ๑.วัฒนธรรมสามารถอนุรักษ์และสืบทอดผ่านศิลปะ 
  ๒.เด็กๆสามารถสื่อสารโดยใช้ศิลปะ 
 รวม  ๒ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 
 



๙๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๙๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ. ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                                  เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
  

 สาระทัศนศิลป์ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์แสง เงาน้ าหนักและ
วรรณะสี โดยใช๎เทคนิค การวาดภาพ การปั้น  การพิมพ์ภาพ และงานสร๎างสรรค์ เพ่ือระบุปัญหาในกา รจัด
องค์ประกอบงานศิลป์ แสดงความชื่นชมและเห็นคุณคําในความงามของทัศนธาตุและงานทัศนศิลป์ 
 สาระดนตรีศึกษาเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร๎อง วงดนตรีรู๎ถึงการใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและ
ท านองเพลง องค์ประกอบของดนตรี อํานและเขียนโน๎ตดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง ด๎นสดงํายๆ โดยใช๎
ประโยคเพลง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี ซึ่งสามารถใช้วัตถุสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ล้วนมีอิทธิพลต่อรูปแบบทางศิลปะรู๎และเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี สามารถ
อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยผ่านศิลปะ  
 สาระนาฏศิลป์ศึกษาเปรียบเทียบปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์ การใช๎ทําทางประกอบ
เพลง โดยใช๎ภาษาทําและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมาย วิเคราะห์ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบทาง
นาฏศิลป์ ซึ่งเด็กๆสามารถสื่อสารโดยใช้ศิลปะเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดผ่านศิลปะ โดยวัตถุสิ่งต่างๆที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นล้วนมีอิทธิพลต่อรูปแบบทางศิลปะสนใจและเห็นคุณคํานาฏศิลป์พ้ืนบ๎านที่สะท๎อนถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณ ี
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง การวาดภาพ การปั้น การพิมพ์ภาพ การขับร๎องโน๎ตไทย – 
สากล การด๎น การใช๎ภาษาทําและนาฏยศัพท์ เพ่ือให๎เกิดความช านาญ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่ดีงาม 
 

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

รวม ๖มาตรฐาน๒๖ตัวช้ีวัด 
 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 

๑.เด็กๆสามารถสื่อสารโดยใช้ศิลปะ 
๒. วัฒนธรรมสามารถอนุรักษ์และสืบทอดผ่านศิลปะ  
๓. วัตถุสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นล้วนมีอิทธิพลต่อรูปแบบทางศิลปะ 

    รวม  ๓ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๙๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๙๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ. ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                               เวลา    ๔๐    ชั่วโมง   

 

 สาระทัศนศิลป์ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนธาตุสีคูํตรงข๎ามวาดภาพทิวทัศน์และสถานที่
ส าคัญในท้องถิ่นของตนเองและในอาเซียนโดยใช้สี คู่ตรงข้ามการจัดขนาด สัดสํวน ความสมดุลรูปแบบ 2 
มิติ 3 มิติโดยใช๎หลักการของแสงเงาน้ าหนักและงานสร๎างสรรค์อ่ืนๆ รู๎และเข๎าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์  
ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลตํอการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นและสร้างงานทัศนศิลป์เป็นงานศิลปะสองมิติหรือสามมิติเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือ
เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน 
 สาระดนตรีศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของดนตรีศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยคและอารมณ์ของ
บทเพลงที่ขับร๎อง และบรรเลงเครื่องดนตรี ด๎นสดที่มีจังหวะ ท านองงํายๆ อําน เขียนตัวโน๎ตไทยและสากลตาม
ท านองเพลง รู๎และเข๎าใจเรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมตํอดนตรี รู๎คุณคําดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรมตํางกัน  เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ 

สาระนาฏศิลป์ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงละครงํายๆ ถํายทอดลีลาหรือ
อารมณ์การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่นและอาเซียน และสามารถ
ออกแบบเครื่องแตํงกายและอุปกรณ์การแสดงเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์และละครกับสิ่งที่ประสบใน
ชีวิตประจ าวันตระหนักและเห็นคุณคําของวัฒนธรรม ประเพณี การรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง สีคูํตรงข๎าม การจัดขนาด สัดสํวน ความสมดุล รูปแบบ 2 
มิติ  3 มิติ แสง เงา น้ าหนัก องค์ประกอบดนตรี ศัพท์สังคีต ตัวโน๎ต  การแสดงละคร การออกแบบเครื่องแตํง
กายและอุปกรณ์เพ่ือให๎เกิดความช านาญ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
ศิลปะ คุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่ดีงาม 
 

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

     รวม ๖มาตรฐาน๒๗ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ ASEAN Curriculum sourcebook 
 ๑. วัฒนธรรมสามารถอนุรักษ์และสืบทอดผ่านศิลปะ 
 ๒. ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเทคโนโลยี และ สุนทรียศาสตร์ต่าง ๆระหว่างกันได้ 
 ๓. เด็กๆสามารถสื่อสารโดยใช้ศิลปะ 

รวม  ๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๙๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๙๘ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง. ๑๑๑๐๑   การงานอาชีพ ๑                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑      เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

 

 บอกวิธีการท างาน   ในการแตํงกาย    การเก็บของใช๎  การหยิบจับของใช๎สํวนตัว  การจัดโต๏ะ  ตู๎  
ชั้น  เพื่อชํวยเหลือตนเอง   บอกข๎อมูลที่สนใจ   เชํน  สัตว์  สิ่งของ  เรื่องราว  เหตุการณ์ตําง ๆ  และเรื่องราว
เกี่ยวกับบุคคลตําง ๆ  ตลอดจนสามารถบอกแหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว  โดยเริ่มจาก บ๎าน ห๎องสมุด หนังสือพิมพ์  
รายการโทรทัศน์   เพ่ือใช๎ในการเรียน  การวาดภาพ  การติดตํอสื่อสารช่วยให้ประชาชนในชุมชนอาเซียน
ท างานร่วมกัน 
 ใช๎วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมืองําย ๆ ในการท างาน  โดยท าความคุ๎นเคยกับการใช๎เครื่องมือ
ตํางๆ    ในการรดน้ าต๎นไม๎   การถอนและเก็บวัชพืชรวมทั้งการพับกระดาษเป็นของเลํน 
 น าความรู๎ที่ได๎มาชํวยเหลือตนเอง  โดยรู๎จักการท างานอยํางปลอดภัย  มีลักษณะนิสัยในการ
ท างานอยํางกระตือรือร๎น  และตรงตํอเวลา 
  

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑  ป.๑/๑,ป.๑/๑,  ป.๑/๓ 
ง ๓.๑  ป.๑.๑, ป.๑/๒ 

        รวม  ๒มาตรฐาน๕ตัวช้ีวัด 
 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook  
 ๑.  การติดต่อสื่อสารช่วยให้ประชาชนในชุมชนอาเซียนสื่อสารและร่วมมือกันท างาน 
รวม  ๑ ผลการเรียนรู้ 
 

  



๙๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๙๙ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง. ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพ ๒                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒          เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
  

 บอกวิธีการและประโยชน์ของการท างาน   บทบาทหน๎าที่  ของสมาชิกในบ๎าน  การชํวยเหลือ
ครอบครัวในการเตรียมการประกอบอาหาร   การจัดวาง  การจัดเก็บเสื้อผ๎า  รองเท๎า  กวาดบ๎าน  ล๎างจาน  
บอกประโยชน์ของข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลที่เชื่อถือได๎  โดยพิจารณาจากข๎อมูลตําง ๆ  เชํน  หนํวยงานราชการ  
ผู๎เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้น ๆ  รวมทั้งรักษาแหลํงข๎อมูล   รักษาสภาพของข๎อมูลให๎คงอยูํและ
ใช๎งานได๎นาน  สามารถบอกชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ์พ้ืนฐาน  ที่เป็นสํวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  เชํน   
เมาส์   แผงแปูนอักขระ  จอภาพ   ซีพียู   ล าโพง   เครื่องพิมพ์   อุปกรณ์เก็บข๎อมูล  บอกประโยชน์ของ
สิ่งของเครื่องใช๎     ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งมีรูปรํางแตกตํางกันตามหน๎าที่ใช๎สอย  และน าความรู๎เกี่ยวกับการใช๎
อุปกรณ์มาประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการท างานอยํางถูกวิธี  มีความคิดสร๎างสรรค์
และสํงเสริมเช่วยให้ประชาชนต่างวัฒนธรรมสื่อสารกันได้ในชีวิตประจ าวัน 
 ใช๎วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือตําง ๆ  ในการเพาะเมล็ด  ดูแลแปลงเพาะกล๎า  การท าของเลํน  การ
ประดิษฐ์ของใช๎สํวนตัวอยํางเหมาะสม  ท างานเพ่ือชํวยเหลือครอบครัว  และตนเองได๎อยํางถูกต๎อง  สร๎างของ
เลํนของใช๎อยํางงําย  โดยก าหนดปัญหาความต๎องการ  รวบรวมข๎อมูล  ออกแบบ  ถํายทอดความคิดเห็นเป็น
ภาพรําง  2  มิติ  โดยลงมือสร๎างและสามารถประเมินผลได๎ 
 น าวิธีการติดต่อกับประชาชนต่างวัฒนธรรม เพื่อท าหน้าที่ในชีวิตประจ าวัน (วัตถุ  ประชาชน  
แนวคิด) เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  เพ่ือชํวยตนเองและครอบครัวอยํางเหมาะสม  ประหยัด  
ปลอดภัย  ในชีวิตประจ าวัน 
  

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

 รวม  ๑ มาตรฐาน     ๓    ตัวชี้วัด 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 

๑. ประชาชนต่างวัฒนธรรมสื่อสารกันได้ในชีวิตประจ าวัน 

รวม๑ผลการเรียนรู้ 

  



๑๐๐ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๐ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง. ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพ ๓                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓              เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
   

ศึกษาวิธีการและประโยชน์ของการท างาน  เพ่ือให๎เกิดผลอยํางเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน  
เชํน  การเลือกใช๎เสื้อผ๎า  การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน  การท าความสะอาดรองเท๎า  กระเป๋านักเรียน   
การปัดกวาดเช็ดถูบ๎านเรือน  การท าความสะอาดห๎องเรียน  การใช๎วัสดุอุปกรณ์   และเครื่องมือเครื่องใช๎
เหมาะสมกับสภาพของงาน เชํน การปลูกพืชผักสวนครัว  การบ ารุงรักษาของเลํน  การซํอมแซมของใช๎สํวนตัว  
การประดิษฐ์ของใช๎ในโอกาสตําง ๆ โดยใช๎วัสดุท๎องถิ่น  การสร๎างของเลํนของใช๎อยํางเป็นขั้นตอน   
ตั้งแตํก าหนดปัญหา หรือความต๎องการ  การรวบรวมข๎อมูล  การออกแบบ  โดยถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง  
2  มิติ  กํอนลงมือสร๎าง  และประเมินผล  การเลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎อยํางสร๎างสรรค์  การน าสิ่งของเครื่องใช๎
กลับมาใช๎ซ้ า  ขั้นตอนการค๎นหาข๎อมูลประกอบด๎วย  การก าหนดหัวข๎อที่ต๎องการค๎นหา  การเลือกแหลํงข๎อมูล  
การเตรียมอุปกรณ์ในการค๎นหา  และการรวบรวมข๎อมูล  การพิจารณา  การสรุปผล  การน าเสนอข๎อมูล  
โดยการน าเสนอหน๎าชั้นเรียน  จัดท าเอกสารรายงาน  จัดท าปูายประกาศ  จัดท าสื่อน าเสนอด๎วยคอมพิวเตอร์   
วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีทักษะการท างานอยํางเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน  ค๎นหา ข๎อมูลอยํางเป็นขั้นตอน   รู๎จัก
ดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี  สารสนเทศ 
 ใช๎วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช๎  อยํางประหยัดและปลอดภัย  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัย  
 ในการท างานด๎วยความสะดวก  รอบคอบ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

วิธีที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมสามารถติดต่อกันเพื่อท าหน้าที่ในชีวิตประจ าวัน (วัตถุ  ประชาชน  
แนวคิด)และเทคโนโลยีสามารถช่วยส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรมเพื่อปัจเจกชนและชุมชนได้
อย่างไร (ประชาชน  วัตถุ) 
  

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

รวม   ๑  มาตรฐาน  ๓ ตัวช้ีวัด 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 ๑.การท างานช่วยให้ประชาชนต่างวัฒนธรรมสื่อสารกันได้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๒.การท างานมีส่วนสร้างโอกาสแก่ปัจเจกชนและชุมชน 
รวม  ๒ผลการเรียนรู้ 

  



๑๐๑ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๑ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง. ๑๔๑๐๑   การงานอาชีพ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔             เวลา    ๔๐   ชั่วโมง 
  

อธิบายเหตุผลในการท างานให๎บรรลุเปูาหมายเกี่ยวกับการดูแลรักษาของใช๎สํวนตัว  การจัดตู๎เสื้อผ๎า 
โต๏ะเขียนหนังสือ อุปกรณ์และเครื่องมือ การประดิษฐ์ของตกแตํงและกระดาษ รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร
สํวนตัว การใช๎ทรัพยากรในการท างาน มีทั้งประโยชน์และโทษจากการใช้งานที่ไม่เกิดประประโยชน์    
บอกประโยชน์ของงานตํางๆ อธิบายหลักการท างาน  

อธิบายความหมายและความส าคัญของใช๎พลังงานและทรัพยากรในการท างานอยํางประหยัดและ
คุ๎มคําปฏิบัติตนอยํางมีมารยาทในการท างาน  ท างานบรรลุเปูามายที่วางไว๎อยํางเป็นขั้นตอนด๎วยความขยัน  
อดทน  รับผิดชอบสามารถชํวยเยาวชนสํงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนได๎ 
  

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

 รวม   ๒  มาตรฐาน ๕  ตัวช้ีวัด 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน ASEAN Curriculum Sourcebook 

 ๑.บอกประโยชน์และโทษของการท างาน 

 

 
  



๑๐๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๒ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง. ๑๕๑๐๑   การงานอาชีพ ๕                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                เวลา    ๔๐   ชั่วโมง 
  

อธิบายเหตุผลการท างานแตํละขั้นตอนถูกต๎องตามกระบวนการท างานเกี่ยวกับการซํอ มแซม   
ซัก  ตาก  เก็บ  รีด  พับ  เสื้อผ๎า  การปลูกพืช  การท าบัญชีครัวเรือน อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยี  ระบุความแตกตํางของอาชีพในเรื่องรายได๎ ลักษณะงาน  ประเภทกิจกรรม  

 มีการใช๎ทักษะการจัดการในการท างานอยํางเป็นระบบ  ประณีต  และมีความคิดสร๎างสรร ค์   
ฝึกปฏิบัติตนอยํางมีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครบครัว มีการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช๎ตามความสนใจ
อยํางปลอดภัย  โดยก าหนดปัญหาหรือความต๎องการแล๎วรวบรวมข๎อมูล  เลือกวิธีการออกแบบโดยถํายทอด
ความคิดเป็นภาพรําง 3 มิติ ลงมือสร๎างและประเมินผล น าความรู๎และทักษะการสร๎างชิ้นงานไปประยุกต์ในการ
สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ มีความคิดสร๎างสรรค์อยํางน๎อย 2 ลักษณะในการแก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการ  
อยํางสร๎างสรรค์สามารถช่วยเยาวชนส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตํอชีวิตและสังคม และมีการตัดการสิ่งของ
เครื่องใช๎แล๎วน ากลับมาใช๎ใหมํ  ค๎นหา  รวบรวมข๎อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหลํงข๎อมูลตํางๆที่เชื่อได๎
ตามวัตถุประสงค์ ส ารวจข๎อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพตํางๆในชุมชน คือ ค๎าขาย เกษตรกรรม  รับราชการ พนักงาน
ของรัฐ อาชีพอิสระ  มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางมีคุณคํา 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑ ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔ 

        รวม   ๑ มาตรฐาน   ๔  ตัวช้ีวัด 
 
 ผลการเรียนรู้อาเซียน 

๑.  การท างานสามารถท าให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจนหรือกลับท าให้ 
มองไม่เห็นความต่าง 
๒.  หลักการท างานสอดคล้องกับความส าคัญของธรรมเนียม  ประเพณีท้องถิ่น  แต่ก็อาจ 
ช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็ง ให้ท้องถิ่นได้เช่นกัน 

 ๓. เยาวชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 ๔. การท างานจะเชื่อมโยงกับท้องถิ่นและโลกตลอดเวลา 
รวม  ๔ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง. ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพ ๖             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖               เวลา    ๔๐  ชั่วโมง 
  

 อธิบายหลักการท างานเบื้องต๎นของการแก๎ปัญหา   ระบุความรู๎ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์
กับอาชีพที่สนใจ  อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแตํละขั้นตอนเกี่ยวกับการดูแลรักษา
สมบัติภายในบ๎าน  การปลูกต๎นไม๎หรือไม๎ประดับ  ปลูกผักหรือเลี้ยงปลาสวยงาม  การท าบันทึกรายรับ –จําย
ของห๎องเรียน  จัดเก็บเอกสารการเงิน  สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตามความสนใจอยํางปลอดภัย  ในการก าหนด
ปัญหาหรือความต๎องการรวบรวมข๎อมูล   

สามารถใช๎ทักษะการจัดการในการท างานและมีทักษะการท างานรํวมกัน  เลือกวิธีการออกแบบโดย
ถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง  3  มิติ  หรือแผนที่ความคิด  ลงมือสร๎างและประเมินผล  น าความรู๎และทักษะ
การสร๎างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎  สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ในการค๎นหาข๎อมูล  เก็บรักษา
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบตํางๆ  สร๎างชิ้นงานจากจินตนาการ   

หลักในการท างานในชีวิตประจ าวันควรท าอยํางมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ    และปฏิบัติตนอยําง
มีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู๎อ่ืน 

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

รวม   ๒ มาตรฐาน  ๕   ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๐๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
 

อ. ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑          เวลา    ๒๐๐    ชั่วโมง  
  

 ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย อํานออกเสียง สะกดค างํายๆ 
สามารถเลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุํมค าที่ฟัง   บอกความต๎องการงํายๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน 
พร๎อมท าทําทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา บอกชื่อค าศัพท์งํายๆเกี่ยวกับเทศกาลและวันส าคัญ
ของเจ๎าของภาษางํายๆ รวบรวมค าศัพท์ เรื่องราวในวรรณกรรมอาเซียนและค าถามเกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัวและ
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนฝึกปฏิบัติการออกเสียงปฏิบัติตามและใช๎ค าศัพท์งํายๆ เข๎ารํวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัยโดยสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา
อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอาเซียนได้อย่างหลากหลาย 

มีวินัย มีความซื่อสัตย์  มีความมํุงมั่นในการท างาน ใฝุรู๎ใฝุเรียน และมีจิตสาธารณะ 
 

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

 รวม  ๘มาตรฐาน ๑๖ตัวช้ีวัด 
 

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 

 ๑. ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา 
 ๒. ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
 ๓. มีกลุ่มภาษาหลายกลุ่มในอาเซียน 
 ๔. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 
 ๕. ลักษณะการใช้ค าเรียกขาน บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ 
 ๖. เด็ก ๆ มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรม 
            รวม  ๖ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
 

อ. ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๒                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒             เวลา    ๒๐๐    ชั่วโมง 
  

 เข๎าใจค าสั่ง  ค าขอร๎องงํายๆที่ใช๎ในห๎องเรียน การระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย เสียงสระ การสะกดค า การอํานประโยคงํายๆตามหลักการอํานออกเสียง  เลือกภาพให๎ตรง
ความหมายของค า กลุํมค าและประโยคเดี่ยวเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว ทั้งของ
เจ้าของภาษาและภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซียน การตอบค าถามจากการฟังประโยคสนทนาหรือนิทานงํายๆที่
มีภาพประกอบ พูดโต๎ตอบประโยคสั้นๆงํายๆในการสื่อสารระหวํางบุคคล พูดและท าทําทางประกอบตาม
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลและวันส าคัญของเจ๎าของภาษา และวัน
ส าคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน 

ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร๎องงํายๆและเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอก
ค าศัพท์ที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการในประเทศอาเซียน และ
สามารถใช๎ภาษาตํางประเทศ เพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข๎อง และใช๎เทคนิคการจ า และกิจกรรมตํางๆ เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น  
 มีวินัย  มีความซื่อสัตย์  ใฝุรู๎ใฝุเรียน มีความมํุงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะประโยชน์ตํอสังคม 
 

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

รวม  ๘มาตรฐาน  ๑๖ตัวช้ีวัด 
 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 

 ๑. ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา 
 ๒. ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
 ๓. มีกลุ่มภาษาหลายกลุ่มในอาเซียน 
 ๔. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 
    รวม  ๔ ผลการเรียนรู้ 

  



๑๐๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๗ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
 

อ. ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๓                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓             เวลา    ๒๐๐    ชั่วโมง 
  

 ฟัง พูด อํานและเขียน ค าศัพท์ กลุํมค า ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร๎องของประโยค และบทพูดใน
สถานการณ์งํายๆท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย ตอบค าถามจากการฟัง 
อําน บทสนทนา นิทาน พูดบอกความต๎องการ ความรู๎สึก และการให๎ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตาม
กิจกรรมๆตามแบบที่ฟัง สามารถจัดหมวดหมูํตามประเภทของบุคคล สัตว์ สิ่งของ พูดและท าทําทางประกอบ
ตามมารยามทางสังคม วัฒนธรรม บอกชื่อค าศัพท์งํายๆเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความ
เป็นอยูํของเจ๎าของภาษา เรื่องราวในวรรณกรรมอาเซียนฝึกทักษะการฟัง พูดและเขียน เข๎ารํวมกิจกรรมทาง
ภาษา วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย และแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอาเซียนอย่าง
หลากหลาย 

บอกชื่อค าศัพท์ที่ เกี่ยวข๎องและความแตกตํางของเสียงอักษร ค า กลุํมค า ประโยคงํายๆของ
ภาษาตํางประเทศท่ีเกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น และสามารถใช๎ภาษาตํางประเทศ เพ่ือรวบรวมค าศัพท์
ที่เกี่ยวข๎อง และใช๎เทคนิคการจ า และกิจกรรมตําง ๆ สามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา
และเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น 

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย  ใฝุรู๎ใฝุเรียน มีความมุํงมั่นในการท างาน   และมีจิตสาธารณะในการเข๎ารํวม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอสังคม 
 

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

     รวม  ๘ มาตรฐาน  ๑๘ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 



๑๐๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๘ 

 

 

 ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 

 ๑. ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา 
 ๒. ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
 ๓. มีกลุ่มภาษาหลายกลุ่มในอาเซียน 
 ๔. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 
 ๕. เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆ ได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค(เรียนรู้
เกี่ยวกับรากเหง้าของภาษา กลุ่มภาษาและภาษาท้องถิ่น ให้นักเรียนใส่หรือจัดวางข้อมูลเกี่ยวกับของตนไว้
ในตารางแถบสี) 
 ๖. เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกช่วยก าหนดงานวรรณกรรมเ(ปรียบเทียบต านานหรือเรื่องเล่า
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในศาสนาหรือประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนอภิปรายว่า ส่วนใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น ส่วนใดเกิดขึ้นในระดับโลก และหาสาเหตุว่าเหตุใดเรื่องดังกล่าวจึงสัมพันธ์กับผู้คนในท้องถิ่น) 
 ๗.  ลักษณะการใช้ค าเรียกขาน บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ 
 ๘. เด็ก ๆ มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรม 
 

รวม  ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๙ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ. ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๔                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔          เวลา    ๑๖๐    ชั่วโมง 
  

 เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าขออนุญาต ค าแนะน า อํานออกเสียง สะกดค า กลุํมค า ประโยค ข๎อความ
งํายๆและบทพูดเข๎าจังหวะถูกต๎องตามหลักการอําน จับใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟัง เลือก ระบุ
ประโยค ข๎อความตรงตามความหมายของสัญลักษณ์ สนทนาโต๎ตอบ สื่อสารระหวํางบุคคล แสดงความต๎องการ 
ความรู้สึก และการให้เหตุผลประกอบ ขอความชํวยเหลือ การตอบรับปฏิเสธในสถานการณ์งํายๆ เพ่ือขอและ
ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล๎อม  อาหารเครื่องดื่ม  เวลาวําง นันทนาการ 
สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟูาอากาศ และ เรื่องใกล๎ตัว หรือแสดงความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ ฟังและ
อําน ใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียง กิริยาทําทาง มารยาทอยํางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
ใช๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน/งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษา การแต่งกาย ฤดูกาล อาหาร บอกความเหมือนความแตกตํางการออกเสียง เครื่องหมาย 
วรรคตอน โครงสร๎างประโยค รวมทั้งประเพณี เทศกาลของไทยและตํางประเทศ  

ปฏิบัติฝึกทักษะการฟัง  พูด อําน เขียนเรื่องสั้น ข้อความและเรื่องราวทางวัฒนธรรม และการเข๎า
รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ   ค๎นคว๎ารวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข๎องจากแหลํงเรียนรู๎อ่ืนๆ 
มีการน าเสนอการใช๎ภาษาในสถานการณ์ตํางๆท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา รวมถึงการสืบค๎นข๎อมูลตํางๆ 
 มีความซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝุรู๎ใฝุเรียน  มีความมุํงม่ันในการท างาน  ใฝุรู๎ใฝุเรียน และมีจิตสาธารณะ 
 

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

รวม  ๘ มาตรฐาน  ๒๐ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๐ 

 

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 

 ๑. ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา  (Theme ๑) 
 ๒. ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา  (Theme ๑) 
 ๓. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน(Theme ๒) 
 ๔. บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้(Theme ๕) 
 ๕. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน(Theme ๒) 
 ๖. ลักษณะการใช้ค าเรียกขาน บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ (Theme ๔) 
 ๗. การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท าให้ได้เพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้น (Theme ๕) 
 ๘. เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆ ได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค(เรียนรู้
เกี่ยวกับรากเหง้าของภาษา กลุ่ม  ภาษาและภาษาท้องถิ่น ให้นักเรียนใส่หรือจัดวางข้อมูลเกี่ยวกับของตน
ไว้ในตารางแถบสี(Theme 3) 
 ๙. เด็ก ๆ มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรม (Theme ๔) 
รวม  ๙ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
 

อ. ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๕                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                     เวลา    ๑๖๐   ชั่วโมง 
  

 เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าขออนุญาต ค าแนะน า อํานออกเสียง สะกดค า กลุํมค า ประโยค ข๎อความ
งํายๆและบทพูดเข๎าจังหวะถูกต๎องตามหลักการอําน จับใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟัง เลือก ระบุ
ประโยค ข๎อความตรงตามความหมายของสัญลักษณ์ สนทนาโต๎ตอบ สื่อสารระหวํางบุคคล แสดงความต๎องการ 
ขอความชํวยเหลือ การตอบรับปฏิเสธในสถานการณ์งํายๆ เพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล๎อม  อาหารเครื่องดื่ม  เวลาวําง นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟูา
อากาศ และ เรื่องใกล๎ตัว ตลอดจนศึกษาประเทศสมาชิกและความรู้พื้นฐาน โดยล าดับความส าคัญของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในด้านข้อมูลรายประเทศ ชื่อประเทศ เมืองหลวง การปกครอง สกุลเงิน ธงชาติ
ของแต่ละประเทศ ธงอาเซียน สัญลักษณ์ของอาเซียน วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ความเหมือนและ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนหรือแสดงความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่อง
ตํางๆ ฟังและอําน ใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียง กิริยาทําทาง มารยาทอยํางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา ใช๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง  บอกความเหมือนความแตกตํางการออกเสียง 
เครื่องหมาย วรรคตอน โครงสร๎างประโยค รวมทั้งประเพณี เทศกาลของไทยและตํางประเทศ  

ปฏิบัติฝึกทักษะการฟัง  พูด อําน เขียนและการเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ   ค๎นคว๎ารวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข๎องจากแหลํงเรียนรู๎อ่ืนๆ มีการน าเสนอการใช๎ภาษาในสถานการณ์ตํางๆ
ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา รวมถึงการสืบค๎นข๎อมูลตํางๆ 
 มีวินัย  มีความซื่อสัตย์   มีความมํุงมั่นในการท างาน   ใฝุรู๎ใฝุเรียน และมีจิตสาธารณะ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวม  ๘ มาตรฐาน๒๐ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
 ๑. มีกลุ่มภาษาหลายกลุ่มในอาเซียน 
 ๒. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 
 ๓. ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา 
 ๔. ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
รวม  ๔ ผลการเรียนรู้ 
 



๑๑๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ. ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๖                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                  เวลา    ๑๖๐    ชั่วโมง 
  

 เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน าที่ฟังและอําน อํานออกเสียงข๎อความ นิทาน บทกลอนสั้นๆถูกต๎อง
ตามหลักการอําน เลือกระบุประโยคข๎อความสั้นๆตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อําน บอกใจความ
ส าคัญ และตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและอํานบทสนทนา นิทานงํายๆและเรื่องเลํา พูดโต๎ตอบในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล ใช๎ค าขอร๎องให๎ค าแนะน า พูดบอกความต๎องการขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎
ความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆ ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล๎อม อาหาร
เครื่องดื่ม เวลาวําง  นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟูาอากาศและเรื่องตํางๆใกล๎ตัว พร๎อมทั้ง
ให๎เหตุผลสั้นๆ โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการอาเซียน ประกอบ เขียนแผนภาพ แผนผัง แผนภูมิและ
ตารางแสดงข๎อมูลตํางๆที่ได๎ฟังและอําน โดยใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียง กิริยาทําทางประกอบตามมารยาททางสังคม 
บอกความแตกตํางการออกเสียง เครื่องหมาย วรรคตอน โครงสร๎างประโยค รวมทั้งประเพณี เทศกาล งาน
ฉลอง และประเพณีของเจ๎าของภาษากับของไทย และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในอาเซียน 

ฝึกทักษะปฏิบัติการฟัง พูด อําน เขียนและเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม ทั้งของเจ้าของ
ภาษาและประเทศในสมาชิกกลุ่มอาเซียน ตามความสนใจ   ค๎นคว๎ารวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อ่ืน น าเสนอด๎วยการพูดการเขียน ใช๎สื่อสารในสถานการณ์ตํางๆที่เกิ ดขึ้นในห๎องเรียนสถานศึกษา
และสืบค๎นรวบรวมข๎อมูลตํางๆ 
 มีวินัย  มีความซื่อสัตย์  มีความมุํงม่ันในการท างาน ใฝุรู๎ใฝุเรียนและมีจิตสาธารณะ 
 

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

รวม  ๘ มาตรฐาน ๒๐ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 
 
 
 



๑๑๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๓ 

 

 

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
 ๑. ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา 
 ๒.  ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
 ๓.  มีกลุ่มภาษาหลายกลุ่มในอาเซียน 
 ๔. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 
 ๕.เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆ ได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 
 ๖. เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกช่วยก าหนดงานวรรณกรรมเ(ปรียบเทียบต านานหรือเรื่องเล่า
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในศาสนาหรือประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนอภิปรายว่า ส่วนใดเป็นเหตุการณ์ที่ 
เกิดขึ้นในท้องถิ่น ส่วนใดเกิดขึ้นในระดับโลก และหาสาเหตุว่าเหตุใดเรื่องดังกล่าวจึงสัมพันธ์กับ 
ผู้คนในท้องถิ่น) 
 ๗. ลักษณะการใช้ค าเรียกขาน บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ 
 ๘. เด็ก ๆ มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรม 
 ๙.  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท าให้ได้เพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้น 
 ๑๐. บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
รวม  ๑๐ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๔ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๕ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ส. ๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑        เวลา ๔๐ชั่วโมง 

 

ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารการทักทายด๎วย
วาจาและยิ้มแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอพํอแมํและญาติผู๎ใหญํเห็นความส าคัญของภาษาไทยปฏิบัติตน
เป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องการออมและการประหยัดหลักการทรงงานในเรื่องการประหยัดความเรียบงํายได๎ประโยชน์สูงสุดความ
ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจตํอกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข๎อตกลงกติกาและหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติในห๎องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาดการ
รักษาของใช๎รํวมกันและการสํงงานปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห๎องเรียน
ในเรื่องการเชื่อฟังค าสั่งสอนของพํอแมํญาติผู๎ใหญํและครูปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางของตนเองและผู๎อ่ืนในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความ
พิการความสามารถถ่ินก าเนิดฯลฯยกตัวอยํางความขัดแย๎งในห๎องเรียนในกรณีความคิดเห็นไมํตรงกันการละเมิด
สิทธิของผู๎อ่ืนและเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินั ยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
อดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองโดยใช๎กระบวนการคิดกระบวนการกลุํมกระบวนการ
ปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรั ก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ
สามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 ผลการเรียนรู ้

 ๑. ปฏิบัติตนเปน็ผู๎มีมารยาทไทย 
 ๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในครอบครัว 
 ๓. เห็นความส าคัญของภาษาไทย 
 ๔. เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. ปฏิบัติตนตามข๎อตกลงกติกาและหน๎าทีท่ี่ต๎องปฏบิัติในห๎องเรียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าทีใ่นฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห๎องเรียน 
 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางของตนเองและผู๎อื่น 
 ๙. ยกตัวอยํางความขัดแย๎งในหอ๎งเรียนและเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสนัติวิธี 
 ๑๐. ปฏิบัตตินเปน็ผู๎มีวนิัยในตนเอง 

 รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้ 



๑๑๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ส. ๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒               เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

 

ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทยในเรื่องการพูดด๎วยถ๎อยค าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอํอนน๎อม
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในโรงเรียนเห็นประโยชน์ของการแตํงกายด๎วยผ๎าไทยปฏิบัติตนเป็นผู๎
มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องความขยันและความอดทนหลักการทรงงานในเรื่องการพ่ึงตนเองและรู๎รักสามัคคีและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎
ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องการแตํงกายการเข๎าแถวการดูแล
พ้ืนที่ที่ได๎รับมอบหมายปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห๎องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการ
เป็นผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดีหน๎าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางของตนเองและผู๎อ่ืนในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความ
พิการความสามารถถิ่นก าเนิดฯลฯยกตัวอยํางความขัดแย๎งในโรงเรียนในกรณีหน๎าที่และความรับผิดชอบและ
การใช๎ของสํวนรวมและเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองโดยใช๎กระบวนการคิดกระบวนการกลุํมกระบวนการ
ปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ
สามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 

 ผลการเรียนรู ้
 ๑. ปฏิบัติตนเปน็ผู๎มีมารยาทไทย 
 ๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในโรงเรียน 
 ๓. เห็นประโยชน์ของการแตํงกายด๎วยผา๎ไทย 
 ๔. เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน๎าที่ทีต่๎องปฏิบัติในโรงเรียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าทีใ่นฐานะสมาชิกที่ดีของห๎องเรียนและโรงเรียน 
 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางของตนเองและผู๎อื่น 
 ๙. ยกตัวอยํางความขัดแย๎งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสนัติวิธี 
 ๑๐. ปฏิบัตตินเปน็ผู๎มีวนิัยในตนเอง 

 รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๑๑๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ส. ๑๓๒๓๓  หน้าที่พลเมือง ๓       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                                       เวลา ๔๐ ชั่วโมง   

ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทยในเรื่องการต๎อนรับผู๎มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในชุมชนเห็นคุณคําของภูมิปัญญาท๎องถิ่นในเรื่องตํางๆปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีสํวนรํวมและความเพียรและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎
ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข๎อตกลงกติกากฎระเบียบและหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติในห๎องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช๎
และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช๎และสถานที่ของสํวนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ห๎องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช๎สิทธิและหน๎าที่และการใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบมีสํวนรํวมในกิจกรรม
ตํางๆของห๎องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทน
ใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางระหวํางบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ
ความสามารถถิ่นก าเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันด๎วยการไมํรังแก
ไมํท าร๎ายไมํล๎อเลียนชํวยเหลือซึ่งกันและกันและแบํงปันยกตัวอยํางความขัดแย๎งในชุมชนในกรณีการใช๎สาธารณ
สมบัติและการรักษาสิ่งแวดล๎อมและเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองโดยใช๎กระบวนการคิดกระบวนการกลุํม
กระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ
สามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 ผลการเรียนรู ้

 ๑. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทย 
 ๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในชุมชน 
 ๓. เห็นคุณคําของภูมิปญัญาท๎องถิน่ 
 ๔. เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาตศิาสนาและสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. ปฏิบัติตนตามข๎อตกลงกติกากฎระเบียบและหน๎าที่ท่ีต๎องปฏิบตัิในห๎องเรียนและโรงเรียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าท่ีและมสีํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆของห๎องเรียนและโรงเรียน 
 ๘. ยอมรับและอยูรํํวมกับผู๎อื่นอยํางสันต ิ
 ๙. ยกตัวอยํางความขัดแย๎งในชุมชนและเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสนัติวิธี 
 ๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผูม๎ีวินัยในตนเอง 
รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู ้

 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ส. ๑๔๒๓๔ หน้าทีพ่ลเมือง ๔           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง   

 

เห็นคุณคําและปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทยในพิธีการตํางๆในเรื่องการกลําวค าต๎อนรับการแนะน า
ตัวเองและแนะน าสถานที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอผู๎ท าประโยชน์ในสังคมมีสํวนรํวมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท๎องถิ่นปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
เรื่องการใช๎สินค๎าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติ
ตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีวินัยและการขํมใจ
หลักการทรงงานในเรื่องประโยชน์สํวนรวมและพออยูํพอกินและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตน
เป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

มีสํวนรํวมในการสร๎างและปฏิบัติตามข๎อตกลงกติกาของห๎องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาดการ
รักษาของใช๎รํวมกันและการสํงงานโดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมในการสร๎างข๎อตกลงกติกาด๎วยหลักเหตุผลและ
ยึดถือประโยชน์สํวนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห๎องเรียนในเรื่อง
การเป็นผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดีการมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืนและการปฏิบัติตามเสียงข๎าง
มากและยอมรับเสียงข๎างน๎อยมีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห๎องเรียน
ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใ จปฏิบัติหน๎าที่
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางระหวํางบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ
ความสามารถถิ่นก าเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในเรื่องการไมํ
รังแกไมํท าร๎ายไมํล๎อเลียนชํวยเหลือซึ่งกันและกันและแบํงปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในท๎องถิ่นในกรณีการ
ใช๎สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล๎อมและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช๎กระบวนการคิดกระบวนการกลุํมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูํรํ วมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ
สามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๙ 

 

 ผลการเรียนรู้ 
  ๑.  เห็นคุณคําและปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทย 
  ๒.  แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอผู๎ท าประโยชน์ในสังคม 
  ๓.  มีสํวนรํวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
  ๔.  เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน 

        พระมหากษัตริย์ 
  ๕.  ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
  ๖.  มีสํวนรํวมในการสร๎างและปฏิบัติตามข๎อตกลงกติกาของห๎องเรียน 
  ๗.  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ 

        ครอบครัวและห๎องเรียน 
  ๘.  ยอมรับและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
  ๙.  วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในท๎องถิ่นและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี 
  ๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

 รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๒๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ส. ๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง   

 

เห็นคุณคําและปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทยในการสนทนาการปฏิบัติตนตามกาลเทศะและการ
ต๎อนรับผู๎มาเยือนรู๎คุณคําใช๎อยํางประหยัดคุ๎มคําและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีสํวนรํวม
ในศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณคําและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด๎วยการ
ใช๎สินค๎าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตาม
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและความสามัคคี
หลักการทรงงานในเรื่องการท าตามล าดับขั้นและท างานอยํางมีความสุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

มีสํวนรํวมในการสร๎างและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนในการรักษาความสะอาดการรักษา
ของใช๎รํวมกันและการดูแลพ้ืนที่ที่ได๎รับมอบหมายโดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมในการสร๎างกฎระเบี ยบด๎วย
หลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์สํวนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห๎องเรียนและ
โรงเรียนในเรื่องการยึดถือหลักความจริงความดีงามความถูกต๎องและหลักเหตุผลการยึดถือประโยชน์ของ
สํวนรวมเป็นส าคัญการยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมมีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร
อดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท๎องถิ่นในเรื่องวิถีชี วิตวัฒนธรรมศาสนาและ
สิ่งแวดล๎อมอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติและพ่ึงพากันด๎วยการเคารพซึ่งกันและกันไมํแสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู๎อ่ืน
ชํวยเหลือซึ่งกันและกันและแบํงปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในภูมิภาคของตนเองในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรและการขัดแย๎งทางความคิดและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช๎กระบวนการคิดกระบวนการกลุํมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ
สามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๒๑ 

 

 ผลการเรียนรู้ 
  ๑. เห็นคุณคําและปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทย 
  ๒. รู๎คุณคําและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  ๓. มีสํวนรํวมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
  ๔. เห็นคุณคําและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน  

  พระมหากษัตริย์ 
  ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียง 
  ๖. มีสํวนรํวมในการสร๎างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
  ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ 

  ห๎องเรียนและโรงเรียน 
  ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท๎องถิ่นและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ 

  และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
  ๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหา 

  โดยสันติวิธ ี
  ๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

 รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๒๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๒๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ส. ๑๖๒๓๖หน้าที่พลเมือง ๖          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                           เวลา ๔๐ ชั่วโมง   

 

ปฏิบัติตนและชักชวนผู๎อ่ืนให๎มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนาการปฏิบัติตนตาม
กาลเทศะและการต๎อนรับผู๎มาเยือนมีสํวนรํวมและชักชวนผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมี
สํวนรํวมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณคําและแนะน าผู๎ อ่ืนให๎แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ด๎วยการใช๎สินค๎าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตน  
เป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความ
ใฝุรู๎ความกตัญญูหลักการทรงงานในเรื่ององค์รวมและท าให๎งํายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติ
ตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนและแนะน าผู๎อ่ืนให๎ปฏิบัติตามข๎อตกลงกติกากฎระเบียบของห๎องเรียนและโรงเรียนในการใช๎
และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช๎วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ของสํวนรวมเห็นคุณคําและปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่
ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห๎องเรียนและโรงเรียนด๎วยการเป็นผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดีการยึดถือประโยชน์
ของสํวนรวมเป็นส าคัญการใช๎สิทธิและหน๎าที่การใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบมีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและ
สิ่งแวดล๎อมอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติและพ่ึงพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันไมํแสดงกิริยาวาจาดูหมิ่น
ผู๎อื่นชํวยเหลือซึ่งกันและกันและแบํงปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในประเทศไทยในเรื่องการการละเมิดสิทธิ
การรักษาสิ่งแวดล๎อมและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช๎กระบวนการคิดกระบวนการกลุํมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ
สามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๒๓ 

 

 ผลการเรียนรู้ 
  ๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู๎อ่ืนให๎มีมารยาทไทย 
  ๒. มีสํวนรํวมและชักชวนผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  ๓. มีสํวนรํวมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
  ๔. เห็นคุณคําและแนะน าผู๎อ่ืนให๎แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน 

  สถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียง 
  ๖. ปฏิบัติตนและแนะน าผู๎อ่ืนให๎ปฏิบัติตามข๎อตกลงกติกากฎระเบียบของห๎องเรียนและ 

  โรงเรียน 
  ๗. เห็นคุณคําและปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 

  ในกิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียน 
  ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยําง

  สันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
  ๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยสันติ 

  วิธ ี
  ๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

 รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๒๕ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส. ๑๑๒๐๑  การป้องกันทุจริต            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                                           เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนกับผลประโยชน์สํวนรวม โดยบอกความหมาย
ของของใช๎  สถานที่ และผลประโยชน์สํวนตนและสํวนรวม  บอกความหมาย พฤติกรรมรวมถึงยกตัวอยําง
พฤติกรรมแสดงออกแบบระบบคิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบจากสถานการณ์ใกล๎ตัว มีความละอายและไมํ
ทนตํอการทุจริต โดยบอกความหมายของค าวําทุจริต ละอาย ความไมํทนตํอการทุจริต การบ๎าน การท าเวร 
ข๎อสอบ พร๎อมทั้งยกตัวอยํางและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ มีความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับ STRONG :  
จิตพอเพียงต๎านทุจริต  บอกความหมาย STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต และ STRONG  รู๎หน๎าที่ของ
พลเมืองและรับผิดชอบตํอสังคมในการตํอต๎านการทุจริต บอกความหมายและยกตัวอยํางความรับผิดชอบตํอ
ตนเองและผู๎อ่ืน บอกหลักการการท าความสะอาดบ๎าน  การล๎างจาน การพับผ๎า การวางรองเท๎า การใช๎อุปกรณ์
ในการท าความสะอาดห๎องเรียน การใช๎ห๎องน้ า บอกข๎อตกลงในการอยูํรํวมกันในห๎องเรียนของตนเอง 

สามารถคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและสํวนรวมเกี่ยวกับการจ าแนกของใช๎สถานที่ และ
ผลประโยชน์สํวนตนและสํวนรวม ปฏิบัติตนได๎ดีเมื่ออยูํในสถานที่สํวนตนและสํวนรวม แยกแยะพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงระบบคิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบ น าระบบคิดฐานสองไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริต ในการท าการบ๎าน การท าเวร การสอบ ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่มี 
STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต ในกิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน๎าห๎อง การท าความสะอาดห๎องเรียนและ
กิจกรรมงานประดิษฐ์ ปฏิบัติตนตามหน๎าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม  สามารถท าความสะอาด
บ๎าน ล๎างจาน ซักผ๎า วางรองเท๎า ท าความสะอาดห๎องเรียน การใช๎ห๎องน้ า ได๎ด๎วยวิธีที่ถูกต๎อง 
มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอายเมื่อไมํ
ชํวยเหลือเพ่ือนท าเวร มีวินัยในการวางรองเท๎า มีความรับผิดชอบในการซักผ๎า การล๎างจาน การท าความ
สะอาดบ๎าน ห๎องเรียน และการใช๎ห๎องน้ า ปฏิบัติตนเป็นผู๎อยูํภายใต๎ข๎อตกลงของห๎องเรียนอยํางมีความสุข 
ผลการเรียนรู๎  

1.  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์   
     สวํนรวม 
2.  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต 
3.  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต  
4.  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
5.  สามารถคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
6.  ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ 
7.  ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
8.  ปฏิบัติตามหน๎าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
9.  ตะหนักและเห็นความส าคัญของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู๎ 
 
 



๑๒๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๒๖ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส. ๑๒๒๐๑  การป้องกันทุจริต           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                                         เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการแยกแยะประโยชน์สํวนตนและประโยชน์สํวนรวม โดยบอก
ความหมายของผลประโยชน์สํวนตนและประโยชน์สํวนรวม ความหมายของใช๎สํวนตนและของใช๎สํวนรวม
ภายในโรงเรียน ความหมายของสถานที่สํวนตนและสถานที่สํวนรวมในโรงเรียน ยกตัวอยํางพฤติกรรมที่เป็น
ระบบคิดฐานสองในระดับโรงเรียน บอกพฤติกรรมที่เป็นระบบคิดฐานสิบและพฤติกรรมที่สํงผลในโรงเรีย น 
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต วิธีปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนที่ได๎รับมอบหมาย 
บอกผลดีของการปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย แนวทางการปฏิบัติตน
เป็นผู๎มีความละอายและไมํทนตํอการทุจริต บอกประโยชน์วิธีการใช๎น้ า  และไฟฟูาในระดับโรงเรียนอยําง
ประหยัดและคุ๎มคํา บอกคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู๎น าในระดับโรงเรียนอยํางถูกต๎องและเหมาะสม บอก
วิธีการคัดแยกและการลดปริมาณขยะในโรงเรียน วิธีการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารกลางวันได๎อยําง
ถูกต๎อง บอกความหมายและอธิบายสิทธิและหน๎าที่ของพลเมืองที่ดี สิทธิในการศึกษา สิทธิและหน๎าที่ของความ
เป็นพลเมืองที่ดี ประโยชน์ที่ได๎จากการปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของพลเมืองที่ดี สิทธิหน๎าที่และความรับผิดชอบของ
ตนที่ได๎รับในโรงเรียน พร๎อมทั้งบอกความหมายของกฎ ระเบียบ กติกา ของโรงเรียนและยกตัวอยํางพฤติกรรม
การทุจริตภายในโรงเรียนได๎   
 คิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม ของใช๎สํวนตนและของใช๎สํวนรวม
ที่ใช๎ในโรงเรียน สถานที่สํวนตนและสถานที่สํวนรวมในโรงเรียน รวมทั้งเปรียบเทียบระหวํางผลประโยชน์สํวน
ตนละผลประโยชน์สํวนรวมในโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นผู๎ที่ 
STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต พร๎อมทั้งสามารถเลือกผู๎น าในระดับโรงเรียนได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม ปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบ กติกา เป็นผู๎ที่มีความรับผิดชอบ จ าแนกสิทธิหน๎าที่ในโรงเรียน ปฏิบัติตนตามหน๎าที่พลเมือง
ที่ดีและมีความรับผิดชอบตํอสังคม รวมทั้งปฏิบัติตนในการตํอต๎านทุจริตได๎ 
 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต เห็นคุณคําของใช๎น้ า และไฟฟูา
อยํางประหยัด คุณคําและประโยชน์ของการคัดแยกขยะในโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีในการ
รับประทานอาหารพร๎อมทั้งน าระบบคิดฐานสองไปประยุกต์ใช๎ในโรงเรียนได๎ 
ผลการเรียนรู๎ 

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนกับผลประโยชน์สํวนรวม   
2. มีความรู๎ ความเข๎าใจเก่ียวกับความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต   
3. มีความรู๎ ความเข๎าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงตํอต๎านการทุจริต  
4. มีความรู๎ ความเข๎าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม   
5. สามารถคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนกับผลประโยชน์สํวนรวมได๎  
6. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ  
7. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : จิตพอเพียงตํอต๎านการทุจริต  
8. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม  
9. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต  

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู๎ 



๑๒๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๒๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส. ๑๓๒๐๑  การป้องกันทุจริต            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                                          เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและประโยชน์สํวนรวม ความ
ละอายและไมํทนตํอการทุจริต  STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต การเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบตํอ
สังคม โดยบอกวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์สํวนตนและประโยชน์สํวนรวมในหมูํบ๎าน  บอกสถานที่ใดเป็น
สถานที่สํวนรวม ความส าคัญของสถานที่ การท าความสะอาด  วิธีดูแลรักษาสถานที่สํวนรวม ข๎อดีข๎อเสียของ
การปฏิบัติตนและไมํปฏิบัติตนในการใช๎ของสํวนรวมในหมูํบ๎าน  บอกพฤติกรรมระบบคิดฐานสองและระบบคิด
ฐานสิบระดับหมูํบ๎าน  พร๎อมทั้งผลเสียของพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบที่สํงผลในระดับหมูํบ๎าน บอกความหมาย
ของการขัดแย๎งกันหรือขัดแย๎งในโรงเรียน  การเลือกตั้ง  ทางสาธารณะและพ้ืนที่สาธารณะ กฎ กติกาและ
ระเบียบในสถานที่สาธารณะ การทุจริตและวิธีการตํอต๎านทุจริตในหมูํบ๎าน บอกกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ ผลดีที่
เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมในหมูํบ๎าน  แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอายและไมํทนตํอการทุจริตระดับ
หมูํบ๎าน ผลกระทบจากการทิ้งขยะไมํเลือกที่  ขั้นตอนการเลือกตั้งผู๎ใหญํบ๎าน บทบาทหน๎าที่ของผู๎ใหญํบ๎าน  
ชื่ออุปกรณ์ท่ีใช๎ในการท าความสะอาดและประโยชน์ของการท าความสะอาด แนวทางการใช๎ถนนอยํางปลอดภัย 
วิธีรักษาถนนในหมูํบ๎าน สิทธิที่มีตํอตนเองและผู๎อ่ืน  สิทธิที่ได๎รับจากประชาสัมพันธ์หมูํบ๎าน สิทธิการใช๎ไฟ
สาธารณะ สิทธิหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติตํอหมูํบ๎านในการรํวมกิจกรรมในหมูํบ๎านในการให๎ความชํวยเหลือด๎านจิต
สาธารณะ การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติได๎ และอภิปรายสิทธิที่จะได๎รับในการใช๎ทางสาธารณะและพ้ืนที่
สาธารณะได๎ สามารถคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม ปฏิบัติตนเป็น  
ผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ  ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต ปฏิบัติตนตาม
หน๎าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม โดยเปรียบเทียบและแยกแยะผลประโยชน์สํวนตนและ
ผลประโยชน์สํวนรวม น าระบบคิดฐานสองไปประยุกต์ใช๎ในหมูํบ๎าน และน าความรู๎เรื่องพฤติกรรมระบบคิดฐาน
สิบมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  แยกแยะระหวํางการขัดแย๎งกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ
ผลประโยชน์สํวนรวม สามารถคัดแยกขยะได๎ถูกประเภท น าขยะไปประดิษฐ์ของเลํนและปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ระเบียบในสถานที่สาธารณะได๎   ตระหนักและเห็นความส าคัญของการตํอต๎านและการปูองกันการทุจริต  
โดยการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอายตํอการทิ้งขยะไมํถูกท่ีในหมูํบ๎าน เป็นผู๎มีความละอายเมื่อไมํปฏิบัติตนตาม
ข๎อตกลงของหมูํบ๎านและไมํทนตํอการทุจริต       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๒๘ 

 

ผลการเรียนรู๎  
1.  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
2.  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต 
3.  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต  
4.  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
5.  สามารถคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
6.  ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ 
7.  ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
8.  ปฏิบัติตามหน๎าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
9.  ตะหนักและเห็นความส าคัญของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต 

รวมทัง้หมด  9  ผลการเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๒๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส. ๑๔๒๐๑  การป้องกันทุจริต           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                         เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนกับผลประโยชน์สํวนรวมในชุมชน โดยใช๎
ระบบคิดฐานสองและฐานสิบ  บอกข๎อดีข๎อเสียของผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวมในชุมขน โดย
ระบบคิดฐานสอง ระบบคิดฐานสิบ  ผลของพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบที่สํงผลในระดับชุมชน บอกความหมาย
ของจริยธรรมและการทุจริต การขัดกันระหวํางประโยชน์สํวนตนและประโยชน์สํวนรวมในหมูํบ๎าน ผลกระทบ 
วิธีการแก๎ไขการขัดกันระหวํางประโยชน์สํวนตนและประโยชน์สํวนรวมในหมูํบ๎าน ความหมายของผลประโยชน์
ทับซ๎อน ผลกระทบของการทิ้งขยะไมํเป็นที่ ข๎อตกลงในการใช๎สถานที่ ความละอายและความไมํทนตํอการ
ทุจริต การละเมิดข๎อตกลงในการใช๎สถานที่ พฤติกรรมที่สํงผลให๎เกิดความละอายและความไมํทนตํอทุจริตใน
ชุมชน สถานการณ์การเลือกตั้งท๎องถิ่น สถานการณ์การทิ้งขยะในชุมชน การประกอบอาชีพในชุมชน การใช๎
พ้ืนที่สาธารณะในชุมชนที่สอดคล๎องกับ STRONG บทบาท หน๎าที่ของสมาชิกในชุมชน แนวทาง ผลที่ได๎รับจาก
การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน๎าที่ของสมาชิกในชุมชน ความหมายของพ้ืนที่สาธารณะ การประชาสัมพันธ์
ชุมชน การใช๎ไฟฟูาสาธารณะในชุมชน สิทธิหน๎าที่ การปฏิบัติตนในการใช๎ทางสาธารณะ การใช๎พ้ืนที่สาธารณะ 
บอกข๎อดีของการเข๎ารํวมกิจกรรมในชุมชน กฎ กติกา ระเบียบ ข๎อตกลง วัฒนธรรมชุมชนของตนเอง  
  โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การปฏิบัติจริงในการโน๎มน๎าวเรื่องการทิ้งขยะให๎
เป็นที่ จัดแยกขยะกํอนทิ้งลงถังขยะ ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริตในทุกรูปแบบ การใช๎ท าง
สาธารณะ โดยค านึงถึงสิทธิและหน๎าที่ การใช๎พ้ืนที่สาธารณะ  การประชาสัมพันธ์ในชุมชน การใช๎ไฟฟูา
สาธารณะในชุมชน การให๎ความชํวยเหลือในกิจกรรมของชุมชน เป็นผู๎มีจิตสาธารณะในกิจกรรมของชุมชน 
ดูแลสาธารณะสมบัติของชุมชน 
   เพ่ือให๎เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการตํอต๎าน และปูองกันการทุจริต  
ผลการเรียนรู๎  

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
2. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับความละอาย และความไมํทนตํอการทุจริต 
3. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงตํอต๎านการทุจริต 
4. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
5. สามารถคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนกับผลประโยชน์สํวนรวมได๎ 
6. ปฎิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : จิตพอเพียงตํอต๎านการทุจริต  
8. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
9. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู๎ 
 

 

 

 



๑๓๐ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๓๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ส. ๑๕๒๐๑  การป้องกันทุจริต            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                                           เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนกับผลประโยชน์สํวนรวมในสังคม โดยใช๎ระบบ
คิดฐานสองและฐานสิบ  เปรียบเทียบ บอกข๎อดี ข๎อเสีย บอกความหมาย รูปแบบ ความแตกตําง ของจริยธรรม
และการทุจริต บอกผลกระทบ บอกวิธีการแก๎ไขการขัดกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวมในสังคม  อธิบาย บอกสาเหตุ บอกแนวทางเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ๎อนในโรงเรียน  อธิบาย บอก
กิจกรรม แนวทาง การปฏิบัติตนเกี่ยวกับความละอายและความไมํทนตํอการทุจริตในสังคม รู๎ เข๎าใจและบอก
เกี่ยวกับ การจอดรถในที่สาธารณะ การใช๎สาธารณูปโภค การใช๎รถใช๎ถนนในที่สาธารณะที่สอดคล๎องกับ 
STRONG จิตพอเพียงต๎านทุจริต บอกความหมายของสิทธิ เสรีภาพ และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี บอกสิทธิ
ที่ได๎รับในสังคม หน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติตํอสังคมและประเทศชาติ เสรีภาพของปวงชนชาวไทยและ แนวปฏิบัติตน
ในการเคารพสิทธิหน๎าที่ตํอตนเองและผู๎อ่ืนในสังคมพร๎อมทั้งอธิบายผลที่ได๎รับจากการเคารพสิทธิหน๎าที่ตํอ
ตนเองและผู๎อ่ืนในสังคม 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ อภิปราย การปฏิบัติจริง ในการปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและ
ไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ การใช๎ศาลาประชาคม การใช๎ห๎องสมุดประชาชนที่สอดคล๎องกับ STRONG จิต
พอเพียงต๎านทุจริต และสามารถปฏิบัติหน๎าที่ตามกฎ กติกา ระเบียบ และข๎อตกลงวัฒนธรรมในสังคมและ
ประเทศชาติได ๎
  เพ่ือให๎มีความตระหนักและเห็นความส าคัญถึงผลประโยชน์สํวนรวมมากํอนผลประโยชน์สํวนตน เห็น
ความส าคัญของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต เห็นความส าคัญของการใช๎รถใช๎ถนนและการจอดรถ  
ในที่สาธารณะ การใช๎สาธารณูปโภค (ไฟฟูา, ประปา)  
 
ผลการเรียนรู๎  

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
2. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับความละอาย และความไมํทนตํอการทุจริต 
3. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงตํอต๎านการทุจริต 
4. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
5. สามารถคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนกับผลประโยชน์สํวนรวมได๎ 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : จิตพอเพียงตํอต๎านการทุจริต  
8. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
9. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๓๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส. ๑๖๒๐๑  การป้องกันทุจริต            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                           เวลา ๔๐ ชัว่โมง 
 อธิบายความหมายระหวํางผลประโยชน์สํวนตน และประโยชน์สํวนรวม  แยกผลประโยชน์สํวนตนออก
จากผลประโยชน์สํวนรวม บอกการกระท าที่เป็นประโยชน์สํวนตนและประโยชน์สํวนรวม บอกความหมายและ
ความแตกตํางของจริยธรรม และการทุจริต   บอกลักษณะของบุคคลที่มีความตื่นรู๎ในเรื่องการทุจริต บอกการ
กระท าท่ีเป็นการตํอต๎านการทุจริต  อธิบายความหมายของค าวําขัดแย๎ง บอกผลกระทบและบอกวิธีแก๎ไขความ
ขัดแย๎งระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม อธิบายความหมายของผลประโยชน์ทับซ๎อน 
ยกตัวอยํางรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ๎อน บอกวิธีปฏิบัติตนเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน  ศึกษาเกี่ยวกับ
ความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต  รู๎หน๎าที่เกี่ยวกับพลเมืองและความรับผิดชอบตํอสังคม บอก
กฎระเบียบในการสอบ บอกการกระท าที่เหมาะสมไมํเหมาะสมในการสอบ บอกผลเสียในการทุจริตในการสอบ 
บอกลักษณะการแตํงกายที่เหมาะสมถูกต๎องตามระเบียบของสถานศึกษา และถูกต๎องตามกาลเทศะ อธิบาย
ความหมายและบอกความส าคัญ ของกิจกรรมนักเรียน ระบุประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียน บอกความหมาย
ของค าวํามารยาทในสังคม  ศึกษาเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต  ยกตัวอยํางบุคคลที่ด ารงชีวิตอยูํ
อยํางพอเพียง   บอกแนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิหน๎าที่ตนเองและผู๎อ่ืนที่มีตํอประเทศชาติ  อธิบายผลที่ได๎รับ
จากการเคารพสิทธิหน๎าที่ตํอตนเองและผู๎อ่ืนที่มีตํอประเทศชาติ บอกความหมายของระเบียบ กฎ กติกา 
กฎหมายขององค์กรหรือหนํวยงานตําง ๆ บอกผลดีของการมีความรับผิดชอบและผลเสียของการขาดความ
รับผิดชอบ บอกความหมายและยกตัวอยํางของการเป็นพลเมืองดี  บอกผลเสียที่เกิดจากการไมํปฏิบัติตนตาม
หน๎าที่ของพลเมืองที่ดี  โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ การแสวงหาข๎อมูล  การฝึกปฏิบัติจริง  การ
แสดงบทบาทสมมุติ ทักษะการเขียนเรื่องจากภาพที่เกี่ยวกับความเอ้ืออาทร   เพ่ือให๎มีความตระหนักถึง
ผลประโยชน์สํวนรวมหรือประโยชน์สาธารณะมากกวําผลประโยชน์สํวนตน  ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การตํอต๎านและการปูองกันการทุจริต 
ผลการเรียนรู๎  

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
2. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับความละอาย และความไมํทนตํอการทุจริต 
3. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงตํอต๎านการทุจริต 
4. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
5. สามารถคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนกับผลประโยชน์สํวนรวมได๎ 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : จิตพอเพียงตํอต๎านการทุจริต  
8. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
9. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู๎ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนของโรงเรียนบ๎านเขาโอน  แบํงออกเป็น 3 กิจกรรม  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   ได๎แกํ   ๑) กิจกรรมแนะแนว   ๒) กิจกรรม
นักเรียน  และ ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุํงให๎ผู๎เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยํางรอบ
ด๎านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม  
จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจัดการตนเอง ได๎ 
และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข   

     การด าเนินการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

๑.  ก าหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะและความสามารถในการรํวมกิจกรรม  โดยมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ 
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  ความถนัด  ความสนใจ  วุฒิภาวะของผู๎เรียน  สอดคล๎องกับลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ 

๒.  ก าหนดเวลาให๎สอดคล๎องกับโครงสร๎างของหลักสูตรโรงเรียนวัดเขาวิเศษและเหมาะสมกับ 
ลักษณะของกิจกรรม  ทั้งนี้เวลาส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีละ  ๑๒๐   ชั่วโมง  เป็นเวลา
ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสารณประโยชน์ 

๓.  ออกแบบแผนการด าเนินกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับตัวชี้วัด 
๔.  จัดกิจกรรมการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับตัวชี้วัดอยํางหลากหลาย  นําสนใจ  โดยเน๎นเวลาการรํวม

กิจกรรม  พฤติกรรมการปฏิบัติ  และผลงาน / ชิ้นงาน 

 โรงเรียนบ๎านเขาโอน  ได๎จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โดยแบํงออกเป็น ๓ ลักษณะ  ดังนี้ 

 ๑. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ด๎วยกระบวนการทางจิตวิทยา  การแนะ
แนว ให๎สอดคล๎องครอบคลุมด๎านการศึกษา อาชีพสํวนตัวและสังคม  กิจกรรมส าคัญในการพัฒนาได๎แกํ กิจกรรม
การรู๎จัก  เข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อ่ืน กิจกรรมการปรับตัวและด ารงชีวิต  กิจกรรมแสวงหาและใช๎
ข๎อมูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแก๎ปัญหา นักเรียนทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ชั่วโมง / 
ตํอปีการศึกษา 

 การจัดกิจกรรมแนะแนว 
 ๑.  ส ารวจสภาพปัญหาความต๎องการ  ความสนใจ  และธรรมชาติของผู๎เรียน เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลใน
การก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
 ๒.  ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลของผู๎เรียนที่ได๎จากฐานข๎อมูล  ผู๎เรียน
รายบุคคล  หรือการส ารวจเพ่ือทราบปัญหา  ความต๎องการและความสนใจเพ่ือน าไปก าหนดสาระและ
รายละเอียดกิจกรรมแนะแนว 
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 ๓.  ก าหนดสัดสํวนของกิจกรรมด๎านการศึกษา  การงานและอาชีพ  รวมทั้งชีวิตและสังคมให๎ได๎
สัดสํวนที่เหมาะสม  โดยยึดสภาพปัญหาความต๎องการ  ความสนใจ  ตลอดจนธรรมชาติของผู๎เรียนเป็นหลัก  
ทั้งนี้ครูและผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๔.   ก าหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวเป็นรายปี  เมื่อก าหนดสัดสํวนของกิจกรรมแล๎ว  
ระบุกิจกรรมแนะแนวเป็นรายชั่วโมง  พร๎อมทั้งก าหนดรายละเอียดของแตํละด๎านวํามีเรื่องอะไรบ๎าง  เพ่ือจัดท า
เป็นรายละเอียดของแตํละกิจกรรมยํอย 
 ๕.  จัดท ารายละเอียดของแตํละแผนการปฏิบัติกิจกรรม  เริ่มตั้งแตํการก าหนดชื่อกิจกรรม  
จุดประสงค์  เวลา  เนื้อหา/สาระ  วิธีด าเนินกิจกรรม  สื่อ/อุปกรณ์  และการประเมินผล 
 ๖,  ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนววัดและประเมินผล  และสรุปรายงาน 

 ๒. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนานักเรียนให๎ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจ  โดยเน๎นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม  ความมีระเบียบวินัย  ไมํเห็นแกํตัว มีความเป็น
ผู๎น าผู๎ตามที่ดี  มีความรับผิดชอบ การท างานรํวมกัน  การรู๎จักแก๎ปัญหา  การตัดสินใจ  ความมีเหตุผลการ
ชํวยเหลือแบํงปันกัน  เอื้ออาทร  และสมานฉันท์  โดยจัดกิจกรรม ให๎สอดคล๎องกับความสามารถและความ
สนใจของผู๎เรียนเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองการท างานรํวมกันเป็นกลุํมตามความเหมาะสมและสอดคล๎อง
กับวุฒิภาวะของผู๎เรียน ตลอดจนบริบทของสถานศึกษาและท๎องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย กิจกรรม
ลูกเสือ -เนตรนารี และ กิจกรรมชุมนุม 

  ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี นักเรียนทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ–  เนตรนารี๓๐  
ชั่วโมงตํอปี  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือ –เนตรนารีมีองค์ประกอบ  ๗  ประการคือ 
  ๑.  ค าปฏิญาณและกฎ  ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให๎ค ามั่นสัญญาวําจะปฏิบัติตามกฎ
ของลูกเสือ  กฎของลูกเสือมีไว๎ให๎ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติไมํได๎ ห๎ามท า หรือบังคับให๎ท า  แตํท าก็จะท าให๎
เกิดผลดีแกํตนเองเป็นคนดีได๎รับการยกยํองวําเป็นผู๎มีเกียรติเชื่อถือได๎ 
  ๒.  เรียนรู๎จากการกระท าเป็นการพัฒนาสํวนบุคคลความส าเร็จหรือไมํส าเร็จของผลงานอยูํที่
การกระท าของตนเอง  ท าให๎มีความรู๎ที่ชัดเจนสามารถแก๎ปัญหาตํางๆด๎วยตนเองได๎และท๎าทายความสามารถ
ของตนเอง 
  ๓.  ระบบหมูํ เป็นรากฐานอันแท๎จริงของการลูกเสือ  เป็นพ้ืนฐานในการอยูํรวมกัน  
 การยอมรับซึ่งกันและกัน  การแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบ  การชํวยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการเรียนรู๎การใช๎
ประชาธิปไตยเบื้องต๎น 
  ๔.  การใช๎สัญลักษณ์รํวมกันฝึกให๎มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือด๎วยการใช๎
สัญลักษณ์รํวมกัน  ได๎แกํ  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  การท าความเคารพ  รหัส  ค าปฏิญาณ  กฎ  คติพจน์   
ค าขวัญ  ธง  เป็นต๎น  วิธีการนี้ชํวยให๎ผู๎เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือแหํ ง
โลก  ซึ่งมีสมาชิกอยูํทั่วโลก  และเป็นองค์กรที่มีสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 
  ๕.  การศึกษาธรรมชาติ  คือสิ่งส าคัญอันหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ  ธรรมชาติอันโปรํงใสตาม
ชนบทในปุาเขา  ปุาละเมาะ  พํุมไม๎  เป็นที่ปารารถนาอยํางยิ่งในการไปท ากิจกรรมกับธรรมชาติ การปีนเขาเข๎า
คํายพักแรม  หรือตามวาระของการอยูํคํายพักแรม  ตามกฎระเบียบ 
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  ๖.  ความก๎าวหน๎าในการเข๎ารํวมกิจกรรม  กิจกรรมตํางๆที่จัดให๎ เด็กท าต๎องให๎มี
ความก๎าวหน๎า  ดึงดูดใจ  สร๎างให๎เกิดความกระตือรือร๎นอยากที่จะท า  และวัตถุประสงค์ในการจัดแตํละอยําง
ให๎สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง 
  ๗.  การสนับสนุนโดยผู๎ใหญํ  ผู๎ใหญํเป็นผู๎ชี้แนวทางที่ถูกต๎องให๎แกํเด็กเพ่ือให๎เกิดความมั่นใจ
ในการตัดสินใจกระท าสิ่งใดๆ  ลงไป  ผู๎ใหญํเป็นผู๎ชี้น าให๎ไปสูํหนทางท่ีดีให๎ได๎รับการพัฒนาที่ถูกต๎องและดีที่สุด 
 ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมชุมนุม ๔๐ ชั่วโมงตํอปี 
 

              การจัดกิจกรรมชุมนุม  

 โรงเรียนบ๎านเขาโอน  ได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนเรียนได๎เรียนอยํางหลากหลาย
ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  ๔๐ชั่วโมงตํอปี 
การจัดกิจกรรมชุมนุมมีหลักการที่ส าคัญคือ 
 ๑.  เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู๎เรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา 
     ๒.  เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนชํวยกันคิดชํวยกันท า และชํวยกันแก๎ปัญหา 
      ๓.  เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู๎เรียนตามสาระที่ก าหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน 
      ๔.  เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน 
      ๕.  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาหรือท๎องถิ่น 

๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนานักเรียนให๎ นักเรียนทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ๑๐ ชั่วโมงตํอปี 
 
               การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

 ๑.  จัดกิจกรรมบูรณาการ  ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎  และประสบการณ์ของผู๎เรียนเองโดยผู๎เรียน
สามารถจัดกิจกรรมตามองค์ความรู๎ที่ได๎จากการเรียนรู๎ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 ๒.  จัดกิจกรรมหรือกิจกรรมโครงงานน าเสนอการจัดกิจกรรมตํอโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบ
ในการจัดท าโครงการ/โครงงาน  หรือกิจกรรมทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
 ๓.  จัดกิจกรรมรํวมกับองค์กรอ่ืน  หมายถึง  กิจกรรมที่ผู๎เรียนอาสาสมัครเข๎ารํวมกิจกรรมกับ
หนํวยงานหรืองค์กรอ่ืนๆ  ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์โดยผู๎เรียนสามารถเลือกเข๎า
รํวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๓๕ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดกิจกรรม 
 

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

๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน  
      ๒.๑  ลูกเสือ-เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒.๒  กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๓.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
     และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
  

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือผู๎เรียนค๎นพบความถนัดความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักละเห็นคุณคําในตนเองและ

ผู๎อื่น 
๒. เพ่ือให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎จากข๎อมูล ขําวสาร แหลํงเรียนรู๎ ทั้งด๎านการศึกษา อาชีพสํวนตัว

สังคม  เพ่ือน าไปใช๎ในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได๎อยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับ
ศักยภาพของตนเอง 

๓. เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาบุคลิกภาพ และรับตัวอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
๔. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 
๕. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคํานิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต สร๎างเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแกํ

นักเรียน 
๖. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีจิตส านึกในการรับผิดชอบตํอตนเอง ครอบครัว สังคม  และประเทศชาติ 
 

แนวการจัดกิจกรรม  
 

โรงเรียนบ๎านเขาโอน ได๎จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือชํวยเหลือและพัฒนาผู๎เรียน  ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมเพ่ือให๎ครูได๎รู๎จักและชํวยเหลือผู๎เรียนมากขึ้น  โดยใช๎กระบวนการทางจิตวิทยา  การ

จัดบริการสนเทศ  โดยให๎มีเอกสารเพ่ือใช๎ในการส ารวจข๎อมูลเกี่ยวกับตัวผู๎เรียน  ด๎วยการสังเกต  
สัมภาษณ์  การใช๎แบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผู๎ปกครองกํอนและระหวํางเรียน  การ
เยี่ยมบ๎านนักเรียน  การให๎ความชํวยเหลือผู๎เรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดท าระเบียน
สะสม  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  และบัตรสุขภาพ 

๒. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  โดยท าแบบทดสอบเพ่ือรู๎จักและเข๎าใจตนเอง   
มีทักษะในการตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพ่ือเลือกศึกษาตํอ  เลือกอาชีพ 
 
 



๑๓๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๓๖ 

 

๓. การจัดบริการให๎ค าปรึกษาแกํผู๎เรียนรายบุคคล  และรายกลุํม  ในด๎านการศึกษา  อาชีพ  และ
สํวนตัว  โดยมีผู๎ให๎ค าปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให๎ค าปรึกษา  ตลอดจน
มีห๎องให๎ค าปรึกษาท่ีเหมาะสม 

๓.๑  ชํวยเหลือผู๎เรียนที่ประสบปัญหาด๎านการเงินโดยการให๎ทุนการศึกษาแกํผู๎เรียน 
๓.๒  ติดตามเก็บข๎อมูลของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
   ๑. กิจกรรมลูกเสือ   

กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี 
 ผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ ทุกคน  ได๎ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ  -  เนตรนารี  เพ่ือสํงเสริม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  สํ งเสริมความสามัคคี  มีวินัย  และ
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม  โดยด าเนินการจัดกิจกรรมตามข๎อก าหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหํงชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๘  ได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  เพ่ือพัฒนา
ลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให๎เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และชํวยสร๎างสรรค์
สังคม  เพ่ือให๎เกิดความสามัคคี  และความเจริญก๎าวหน๎า  ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุข  และความมั่งคงของ
ประเทศชาติตามแนวทางดังตํอไปนี้ 

๑.  ให๎มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง 
๒. ให๎มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
๓. ให๎รู๎จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
๔. ให๎รู๎จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตํางๆตามความเหมาะสม 
๕. ให๎รู๎จักรักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่งคงชองชาติ 

 
แนวการจัดกิจกรรม   กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 

 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบานการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให๎ศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน๎นระบบหมูํ  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให๎ผู๎เรียน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติดังนี้ 

๑.  เตรียมลูกเสือส ารอง  นิยายเรื่อเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือส ารอง  การท า
ความเคารพเป็นหมูํ(แกรนด์ฮาวล์) การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ๎าย  
ระเบียบแถวเบื้องต๎น  ค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง   

๒. ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๑ , ๒  และ ๓  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ  การส ารวจ  
การค๎นหาธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธง  และประเทศตํางๆ  การฝีมือ  
กิจกรรมกลางแจ๎ง  การบันเทิง  การผูกเง่ือน  ค าปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือส ารองโดย
ใช๎กระบานการท างาน  กระบวนการแก๎ปัญหา  กระบวนการกลุํม  กระบวนการจัดการ  
กระบวนการคิดริเริ่ม  สร๎างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  ทางลูกเสือ  กระบวนการทาง
เทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 

  
 



๑๓๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๓๗ 

 

 เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็น
อกเห็นใจผู๎อื่น  บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  รู๎จักท าการฝีมือ พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดย
ไมํเก่ียวข๎องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
       แนวการจัด กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖ 
 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน๎นระบบหมูํ  สรุปการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง   โดยให๎
ผู๎เรียนศึกษาและปฏิบัติในเรื่อง 

๑. ลูกเสือตรี  ความรู๎เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  กิจกรรม
กลางแจ๎ง  ระเบียบแถว 

๒. ลูกเสือโท  การรู๎จักดูแลตนเอง  การชํวยเหลือผู๎อ่ืน  การเดินทางไปยังสถานที่ตํางๆ  ทักษะทาง
วิชาลูกเสือ  งานอดิเรกและเรื่อท่ีนําสนใจ  ค าปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

๓. ลูกเสือเอก  การพ่ึงพาตนเอง  การบริการ  การผจญภัย  วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  โดย
ใช๎กระบวนการท างาน  กระบวนการแก๎ปัญหา  ระบวนการกลุํม  กระบวนการจัดการ  
กระบวนการคิดริเริ่ม  สร๎างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทาง
เทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 

เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็น
อกเห็นใจผู๎อ่ืน  บ าเพ็ญตนเพ่ือสารธารณประโยชน์  รู๎จักท าการฝีมือ  พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้
โดยไมํเกี่ยวข๎องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  และน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ  ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรม  และผํานการทดสอบแล๎ว  จะได๎รับเครื่องหมายลูกเสือตรี  ลูกเสือ

โท  และลูกเสือเอก 
 

 ๒. กิจกรรมชุมนุม 
  

 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต๎องการของตน   
๒. เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาความรู๎  ความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให๎เกิด

ประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎เวลาให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและสํวนรวม 
๔. เพ่ือให๎ผู๎เรียนท างานรํวมกับผู๎อ่ืน  ได๎ตามวิถีประชาธิปไตย 

 
 

 
 
 
 



๑๓๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๓๘ 

 

แนวการจัดกิจกรรม 
  

การจัดกิจกรรมตามความสนใจ(ชุมนุม) ผู๎เรียนสามารถเลือกเข๎าเป็นสมาชิกชมรม วางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมรํวมกัน โดยมีชมรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผู๎ เรียน 
ประกอบด๎วยกิจกรรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม สํงเสริมประชาธิปไตย สํงเสริม
การเรียนรู๎ และคํายวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การบรรยายพิเศษดังตัวอยํางพอสังเขปตํอไปนี้ 

๑. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม จัดสอนจริยธรรมในห๎องเรียน จัด
ให๎มีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทั้งทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยผู๎เรียนมี
สํวนรํวมในการจัดกิจกรรมทั้งในด๎านวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และศีลปะ 

๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแขํงขันกีฬาสีทุกชํวงชั้น โดยผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการ
ท างาน  และการแก๎ปัญหาทุกข้ันตอน   

๓. กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการท างาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผู๎เรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง และ
ฝึกทักษะการจัดการ 

๔. กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เชํน  
ประเพณีไหว๎ครู  ประเพณีลอยกระทง 

๕. กิจกรรมสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให๎มีการเลือกคณะกรรมการนักเรียน  
โดยให๎น ากระบวนการประชาธิปไตยไปใช๎ในการรํวมวางแผนด าเนินงานพัฒนาโรงเรียน 

๖. กิจกรรมคนดีของสังคม  จัดให๎มีการบรรยายให๎ความรู๎  เพ่ือปูองกันปัญหาโรคติดตํอร๎ายแรง  
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาวัยรุํน  ให๎ความรู๎เพื่อปลูกฝังให๎เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี 

๗. กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ โดยจัดแหลํงเรียนรู๎ ได๎แกํ ห๎องสมุด ห๎องปฏิบัติการทางภาษา  
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห๎องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพและอนามัย ให๎บริการห๎องพยาบาล มีบริการให๎ความรู๎แกํผู๎เรียน เพ่ือ
ปูองกันโรคระบาดอยํางทันเหตุการณ์ 

  ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  

 วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และประเทศชาติ 
๒. เพ่ือให๎ผู๎เรียนออกแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารประโยชน์อยํางสร๎างสรรค์ตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
๓. เพ่ือให๎ผู๎เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือให๎ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีจิตสาธารณะและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 

 



๑๓๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๓๙ 

 

แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ท าประโยชน์
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  
ความเสียสละตํอสังคม มีจิตใจมุํงท าประโยชน์ตํอครอบครัว ชุมชนและสังคมกิจกรรมส าคัญได๎แกํ กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมสร๎างสรรค์สังคม กิจกรรมด ารงรักษา สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 เวลาเรียนส าหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในสํวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ จัดสรรเวลาให๎ผู๎เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม ๖ ปี จ านวน ๖๐ ชั่วโมง(เฉลี่ยปีละ  
๑๐ ชั่วโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นการจัด
กิจกรรมภายในเวลาเรียน โดยให๎ผู๎เรียนรายงานแสดงกรเข๎ารํวมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู๎รับรองผลการ
เข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๑ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๔๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน              กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑                             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 

บอกชื่อและหน๎าที่ของสํวนตําง ๆ ของรํางกายตนเองได๎ถูกต๎อง ระบุสํวนตําง ๆ ของรํางกายที่ตนเอง
พอใจพร๎อมเหตุผล และรับรู๎ในสํวนของรํางกายที่เพ่ือนพอใจ ดูแลรักษาสํวนตําง ๆ ของรํางกายทั้งของตนเอง
และเพ่ือนให๎ปลอดภัย 

บอกอารมณ์และความรู๎สึกของตนเองได๎ รับรู๎ความแตกตํางทางด๎านรํางกายของตนเองและเพ่ือน 
ยอมรับความแตกตํางทางด๎านรํางกายของตนเองและเพ่ือน ระบุงานและกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนที่ชอบและ
ไมํชอบ รวมทั้งการรับรู๎ความชอบและไมํชอบของเพ่ือนในชั้นเรียน 

บอกอาชีพของพํอแมํ บอกความหมายของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่แสดงถึงคุณภาพด๎านการเรียนของ
ตน ดูแลตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู๎จักสังเกต ตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบ รู๎เทําทันอารมณ์ของ
ตนเอง และเป็นผู๎ฟังท่ีดี 
 
ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง 

๑. เรียกชื่อสํวนตําง ๆ ของรํางกายได๎ถูกต๎อง 
๒. ระบุสํวนตําง ๆ ของรํางกายที่ตนเองพอใจพร๎อมเหตุผล และรับรู๎ในสํวนของรํางกายที่เพ่ือนพอใจ 
๓. ดูแลสํวนตําง ๆ ของรํางกายทั้งของตนเองและเพ่ือนให๎ปลอดภัย 
๔. บอกอารมณ์และความรู๎สึกของตนเองได๎ 
๕. รับรู๎ความแตกตํางทางด๎านรํางกายของตนเองและเพ่ือน 
๖. ยอมรับความแตกตํางทางด๎านรํางกายของตนเองและเพ่ือน 
๗. ระบุงานและกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนที่ชอบและไมํชอบ รวมทั้งการรับรู๎ความชอบและไมํชอบของ

เพ่ือนในชั้นเรียน 
๘. บอกอาชีพของพํอแมํ 
๙. บอกความหมายของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่แสดงถึงคุณภาพด๎านการเรียนของตน 
๑๐. ดูแลตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
๑๑. รู๎จักสังเกต ตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบ 
๑๒. รู๎เทําทันอารมณ์ 
๑๓. เป็นผู๎ฟังที่ด ี
รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู๎ 

 
 
 
 

 



๑๔๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๔๒ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                 กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที ๒                              เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 

อธิบายหน๎าที่ของสํวนตําง ๆ ของรํางกายได๎ถูกต๎อง ดูแลรักษาสํวนตําง ๆ ของรํางกายทั้งของตนเอง
และเพ่ือให๎ปลอดภัย 
บอกอารมณ์ ความรู๎สึกของตนและรับรู๎อารมณ์ความรู๎สึกของครู เพ่ือนในห๎องเรียนและสมาชิกในครอบครัว 
รับรู๎อารมณ์ความรู๎สึกของตนเองและเพ่ือน ยอมรับความแตกตํางด๎านอารมณ์ จิตใจของตนเองและเพ่ือน 

บอกอาชีพในชุมชน บอกความหมายผลการเรียนของตน ระบุวิชาที่มีผลการเรียนอยูํในระดับดีและที่
ต๎องปรับปรุง 

แสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีเมตตา แบํงปันของกินของใช๎ วิเคราะห์ความนําเชื่อถือของข๎อมูล
ขําวสารได๎สมเหตุสมผล ควบคุมอารมณ์ของตนเองได๎ และใช๎ภาษาและกิริยาที่เหมาะสมในการสื่อสาร 
 
  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
๑. อธิบายหน๎าที่ของสํวนตําง ๆ ของรํางกายได๎ถูกต๎อง 
๒. ดูแลรักษาสํวนตําง ๆ ของรํางกายทั้งของตนเองและเพ่ือให๎ปลอดภัย 
๓. บอกอารมณ์ ความรู๎สึกของตนและรับรู๎อารมณ์ความรู๎สึกของครู เพื่อนในห๎องเรียนและสมาชิกในครอบครัว 
๔. รับรู๎อารมณ์ความรู๎สึกของตนเองและเพ่ือน 
๕. ยอมรับความแตกตํางด๎านอารมณ์ จิตใจของตนเองและเพ่ือน 
๖. บอกอาชีพในชุมชน 
๗. บอกความหมายผลการเรียนของตน 
๘. ระบุวิชาที่มีผลการเรียนอยูํในระดับดีและที่ต๎องปรับปรุง 
๙. แสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีเมตตา แบํงปันของกินของใช๎ 
๑๐. วิเคราะห์ความนําเชื่อถือของข๎อมูลขําวสารได๎สมเหตุสมผล 
๑๑. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได๎ 
๑๒. ใช๎ภาษาและกิริยาที่เหมาะสมในการสื่อสาร 
รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๔๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                 กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที ๓                             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  

บอกประโยชน์ของสํวนตําง ๆ ของรํางกายได๎ถูกต๎อง รับรู๎การเปลี่ยนแปลงของรํางกายตามวัย 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรํางกายตามวัย 

ระบุสาเหตุของการเกิดอารมณ์ความรู๎สึกของตนเองและเพ่ือน ยอมรับความแตกตํางด๎านอารมณ์ 
จิตใจของตนเองและเพ่ือน รับรู๎อารมณ์ ความรู๎สึกของครู เพ่ือนตํางห๎องเรียน และสมาชิกในครอบครัว แสดง
ความคิดและแสดงออกด๎านอารมณ์ที่มีตํอสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม รู๎จักเอาใจเขามาใสํใจเรา 
ค านึงถึงความรู๎สึกของผู๎อื่นในการสื่อสาร 

ระบุความสนใจ ความถนัด ความสามารถด๎านการเรียนของตนเองพร๎อมเหตุผล รับรู๎ความสนใจ ความ
ถนัด ความสามารถด๎านการเรียนของเพ่ือนพร๎อมเหตุผล ยอมรับความแตกตํางด๎านความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถทางการเรียนของตนเองและเพ่ือน ยอมรับความแตกตํางด๎านบุคลิกภาพของตนเองและเพ่ือน 

บอกอาชีพที่หลากหลาย บอกพฤติกรรมของตนเองที่ชํวยให๎ผลการเรียนดี ระบุพฤติกรรมที่จะ
น ามาใช๎ในการปรับตัวด๎านการเรียนให๎มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป และมีความพร๎อมส าหรับการประเมิน
ระดับชาติ รวมทั้งประเมินสถานการณ์และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. บอกประโยชน์ของสํวนตําง ๆ ของรํางกายได๎ถูกต๎อง 
๒. รับรู๎การเปลี่ยนแปลงของรํางกายตามวัย 
๓. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรํางกายตามวัย 
๔. ระบุสาเหตุของการเกิดอารมณ์ความรู๎สึกของตนเองและเพ่ือน 
๕. ยอมรับความแตกตํางด๎านอารมณ์ จิตใจของตนเองและเพ่ือน 
๖. รับรู๎อารมณ์ ความรู๎สึกของครู เพ่ือนตํางห๎องเรียน และสมาชิกในครอบครัว 
๗. แสดงความคิดและแสดงออกด๎านอารมณ์ท่ีมีตํอสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
๘. รู๎จักเอาใจเขามาใสํใจเรา 
๙. ค านึงถึงความรู๎สึกของผู๎อื่นในการสื่อสาร 
๑๐. ระบุความสนใจ ความถนัด ความสามารถด๎านการเรียนของตนเองพร๎อมเหตุผล 
๑๑. รับรู๎ความสนใจ ความถนัด ความสามารถด๎านการเรียนของเพ่ือนพร๎อมเหตุผล 
๑๒. ยอมรับความแตกตํางด๎านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนของตนเองและ

เพ่ือน 
๑๓. ยอมรับความแตกตํางด๎านบุคลิกภาพของตนเองและเพ่ือน 
๑๔. บอกอาชีพที่หลากหลาย 
๑๕. บอกพฤติกรรมของตนเองที่ชํวยให๎ผลการเรียนดี 
๑๖. ระบุพฤติกรรมที่จะน ามาใช๎ในการปรับตัวด๎านการเรียนให๎มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป และมีความ 

พร๎อมส าหรับการประเมินระดับชาติ 
๑๗. ประเมินสถานการณ์และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

   รวมทั้งหมด ๑๗ ผลการเรียนรู้ 
 



๑๔๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๔๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                 กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔                              เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 

รับรู๎การเปลี่ยนแปลงของรํางกายตามวัย บอกความคิด ความรู๎สึก อารมณ์ของตนและรับรู๎ความคิด 
ความรู๎สึก อารมณ์ของครู เพ่ือน และสมาชิกในครอบครัว จ าแนกความคิด ความรู๎สึก อารมณ์ที่ดี และไมํดีของ
ตนเองและผู๎อ่ืน 

อธิบายบุคลิกภาพของตนเองและรับรู๎บุคลิกภาพของเพ่ือน รับได๎กับบุคลิกภาพของตนเอง ยอมรับใน
สิ่งที่ผู๎อ่ืนเป็นด๎านบุคลิกภาพ พอใจในสิ่งที่ดีของตนเองด๎านรํางกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ ชื่นชมสิ่งที่ดี
ของผู๎ อ่ืน ด๎านรํางกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ ยอมรับสิ่งที่ตนเองมีในด๎านความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถทางการเรียน เข๎าใจผู๎อ่ืนในด๎านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน 

บอกลักษณะของอาชีพที่สนใจ บอกคุณลักษณะของตนเองที่สอดคล๎องกับอาชีพที่สนใจ วิเคราะห์ผล
การเรียนของตนแตํละรายวิชา และระบุวิธีการพัฒนารายวิชาที่ผลการเรียนยังไมํเป็นที่พอใจ  

มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยง มีวิธีผํอนคลายอารมณ์และความเครียดให๎กับ
ตนเอง รู๎จักแสดงความคิด ความรู๎สึกชื่นชมการกระท าท่ีดีงามให๎ผู๎อ่ืนรับรู๎ 

มีมารยาทในการสื่อสารกับผู๎อ่ืน ชื่นชมความส าเร็จ ความสามารถและการกระท าที่ดีงามของผู๎อ่ืนด๎วย
ค าพูด ภาษากาย และสัญลักษณ์ ควบคุมความคิดและอารมณ์ของตนเองได๎ และมีวิธีสร๎างความมั่นคงใน
อารมณ์ของตนเองได๎อยํางเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
๑. รับรู๎การเปลี่ยนแปลงของรํางกายตามวัย 
๒. บอกความคิด ความรู๎สึก อารมณ์ของตนและรับรู๎ความคิด ความรู๎สึก อารมณ์ของครู เพื่อน และ
สมาชิกในครอบครัว 
๓. จ าแนกความคิด ความรู๎สึก อารมณ์ที่ดีและไมํดีของตนเองและผู๎อ่ืน 
๔. อธิบายบุคลิกภาพของตนเองและรับรู๎บุคลิกภาพของเพ่ือน 
๕. รับได๎กับบุคลิกภาพของตนเอง 
๖. ยอมรับในสิ่งที่ผู๎อ่ืนเป็นด๎านบุคลิกภาพ 
๗. พอใจในสิ่งที่ดีของตนเองด๎านรํางกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ 
๘. ชื่นชมสิ่งที่ดีของผู๎อื่น ด๎านรํางกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ 
๙. ยอมรับสิ่งที่ตนเองมีในด๎านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน 
๑๐. เข๎าใจผู๎อ่ืนในด๎านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน 
๑๑. บอกลักษณะของอาชีพที่สนใจ 
๑๒. บอกคุณลักษณะของตนเองที่สอดคล๎องกับอาชีพที่สนใจ 
๑๓. วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแตํละรายวิชา 
๑๔. ระบุวิธีการพัฒนารายวิชาที่ผลการเรียนยังไมํเป็นที่พอใจ 
๑๕. มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยง 
๑๖. มีวิธีผํอนคลายอารมณ์และความเครียดให๎กับตนเอง 
๑๗. รู๎จักแสดงความคิด ความรู๎สึกชื่นชมการกระท าที่ดีงามให๎ผู๎อื่นรับรู๎ 



๑๔๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๔๕ 

 

๑๘. มีมารยาทในการสื่อสารกับผู๎อ่ืน 
๑๙. ชื่นชมความส าเร็จ ความสามารถและการกระท าที่ดีงามของผู๎อื่นด๎วยค าพูด ภาษากาย และ
สัญลักษณ์ 
๒๐. ควบคุมความคิดและอารมณ์ของตนเองได๎ 
๒๑. มีวิธีสร๎างความม่ันคงในอารมณ์ของตนเองได๎อยํางเหมาะสม 
รวมทั้งหมด ๒๑ ผลการเรียนรู๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๔๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕                               เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
  

รับรู๎การเปลี่ยนแปลงของรํางกายตามวัย ระบุบุคลิกภาพที่ดีและไมํดีของตนเองและรับรู๎บุคลิกภาพที่ดี
และไมํดีของเพ่ือน ภูมิใจในบุคลิกภาพด๎านดีของตน ชื่นชมบุคลิกภาพด๎านดีของผู๎อื่น 
แสดงออกถึงความมั่นใจในสิ่งที่ดีของตนเอง ด๎านรํางกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ รู๎เทําทันความคิดและ
อารมณ์ของตนเอง จัดการกับความคิดและอารมณ์ของตนเองได๎อยํางเหมาะสม 

บอกวิชาที่ตนเองถนัดอยํางมีเหตุผล รับรู๎วิชาที่เพ่ือนถนัดพร๎อมเหตุผล ภูมิใจในคุณคําของตนเองใน
ด๎านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน และอาชีพ ชื่นชมในคุณคําของผู๎อ่ืนในด๎านความสนใจ 
ความถนัด ความสามารถทางการเรียน และอาชีพ  

บอกอาชีพที่ตนสนใจ บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ประกอบอาชีพ ศึกษาข๎อมูลด๎านอาชีพที่กว๎างและ
ลึกซึ้งมากขึ้น รับรู๎ความคิด ความรู๎สึก อารมณ์ของผู๎ที่ตนคบหาสมาคม วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแตํละ
รายวิชาและปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาที่มีผลการเรียนไมํเป็นที่พอใจ 

วิพากษ์ วิจารณ์ บนพ้ืนฐานของข๎อมูลสารสนเทศที่ถูกต๎อง การยุติข๎อขัดแย๎งในกลุํมเพ่ือนด๎วยสันติวิธี 
อาสาท างานเพ่ือสํวนรวมและสังคม รู๎จักปฏิเสธ ตํอรอง และร๎องขอความชํวยเหลือในสถานการณ์เสี่ยง 
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีในการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน ตลอดจนรับฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
๑. รับรู๎การเปลี่ยนแปลงของรํางกายตามวัย 
๒. ระบุบุคลิกภาพที่ดีและไมํดีของตนเองและรับรู๎บุคลิกภาพที่ดีและไมํดีของเพ่ือน 
๓. ภูมิใจในบุคลิกภาพด๎านดีของตน 
๔. ชื่นชมบุคลิกภาพด๎านดีของผู๎อื่น 
๕. แสดงออกถึงความม่ันใจในสิ่งที่ดีของตนเอง ด๎านรํางกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ 
๖. รู๎เทําทันความคิดและอารมณ์ของตนเอง 
๗. จัดการกับความคิดและอารมณ์ของตนเองได๎อยํางเหมาะสม 
๘. บอกวิชาที่ตนเองถนัดอยํางมีเหตุผล 
๙. รบัรู๎วิชาที่เพ่ือนถนัดพร๎อมเหตุผล 
๑๐. ภูมิใจในคุณคําของตนเองในด๎านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน และอาชีพ 
๑๑. ชื่นชมในคุณคําของผู๎อ่ืนในด๎านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน และอาชีพ 
๑๒. บอกอาชีพที่ตนสนใจ 
๑๓. บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ประกอบอาชีพ 
๑๔. ศึกษาข๎อมูลด๎านอาชีพที่กว๎างและลึกซึ้งมากข้ึน 
๑๕. รับรู๎ความคิด ความรู๎สึก อารมณ์ของผู๎ที่ตนคบหาสมาคม 
๑๖. วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแตํละรายวิชาและปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาที่มีผลการ
เรียน ไมํเป็นที่พอใจ 
๑๗. วิพากษ์ วิจารณ์ บนพื้นฐานของข๎อมูลสารสนเทศที่ถูกต๎อง 
๑๘. ยุติข๎อขัดแย๎งในกลุํมเพ่ือนด๎วยสันติวิธี 



๑๔๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๔๗ 

 

๑๙. อาสาท างานเพื่อสํวนรวมและสังคม 
๒๐. รู๎จักปฏิเสธ ตํอรอง และร๎องขอความชํวยเหลือในสถานการณ์เสี่ยง 
๒๑. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีในการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน 
๒๒. รับฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งหมด ๒๒ ผลการเรียนรู๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๔๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖                               เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 

รับรู๎ความคิด ความรู๎สึก อารมณ์ของคูํสนทนา แสดงออกถึงความมั่นใจในคุณคําของตนเอง ด๎านความ
สนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนและอาชีพ เชื่อมั่นในคุณคําของผู๎อ่ืนด๎านความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถทางการเรียนและอาชีพ แสดงออกถึงความมั่นใจในบุคลิกภาพด๎านดีของตนเอง รวมทั้งเชื่อมั่นใน
คุณคําของผู๎อื่นด๎านบุคลิกภาพ 

มีข๎อมูลโลกกว๎างทางด๎านการศึกษา มีแนวทางในการเลือกศึกษาตํอ พิจารณาความเหมาะสมของตน
กับอาชีพที่สนใจ ระบุอาชีพที่ตนเองสนใจ วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแตํละรายวิชา โดยเฉพาะวิชาที่ต๎องใช๎
ประเมินระดับชาติ และการเรียนตํอระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และเรียนรู๎เพ่ิมเติมเพ่ือความพร๎อมในการเข๎า
เรียนตํอ 

ปฏิบัติตามกฎ กติกา และระเบียบของสังคม ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน และ
ประเทศชาติ มีวิธีสร๎างความมั่นคงในอารมณ์ของตนเองได๎อยํางเหมาะสม มีคุณธรรมที่เหมาะสมกับวัย เชํน 
ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที เอื้อเฟ้ือเผื่อแผํ มีน้ าใจ มีจิตส านึกเพ่ือสํวนรวม สามัคคี ฯลฯ มีจิตอาสา และท ากิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 

รู๎จักวิธีการตัดสินใจและแก๎ปัญหาที่ถูกต๎อง ปฏิบัติกิจกรรมที่ท าแล๎วมีความสุข ผู๎อ่ืนไมํเดือดร๎อน ตลอด
ถึงให๎ความรํวมมือและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางสร๎างสรรค์   

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
๑. รับรู๎ความคิด ความรู๎สึก อารมณ์ของคูํสนทนา 
๒. แสดงออกถึงความม่ันใจในคุณคําของตนเอง ด๎านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการ

เรียนและอาชีพ 
๓. เชื่อมั่นในคุณคําของผู๎อื่นด๎านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนและอาชีพ 
๔. แสดงออกถึงความม่ันใจในบุคลิกภาพด๎านดีของตนเอง 
๕. เชื่อมั่นในคุณคําของผู๎อื่นด๎านบุคลิกภาพ 
๖. มีข๎อมูลโลกกว๎างทางด๎านการศึกษา 
๗. มีแนวทางในการเลือกศึกษาตํอ 
๘. พิจารณาความเหมาะสมของตนกับอาชีพที่สนใจ 
๙. ระบุอาชีพที่ตนเองสนใจ 
๑๐. วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแตํละรายวิชา โดยเฉพาะวิชาที่ต๎องใช๎ประเมินระดับชาติ และการ

เรียนตํอระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
๑๑. เรียนรู๎เพิ่มเติมเพ่ือความพร๎อมในการเข๎าเรียนตํอ 
๑๒. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และระเบียบของสังคม 
๑๓. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ 
๑๔. มีวิธีสร๎างความม่ันคงในอารมณ์ของตนเองได๎อยํางเหมาะสม 
๑๕. มีคุณธรรมที่เหมาะสมกับวัย เชํน ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที เอื้อเฟ้ือเผื่อแผํ มีน้ าใจ มีจิตส านึกเพ่ือ

สํวนรวม สามัคคี ฯลฯ 
 



๑๔๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๔๙ 

 

๑๖. มีจิตอาสา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 
๑๗. รู๎จักวิธีการตัดสินใจและแก๎ปัญหาที่ถูกต๎อง 
๑๘. ปฏิบัติกิจกรรมที่ท าแล๎วมีความสุข ผู๎อ่ืนไมํเดือดร๎อน 
๑๙. ให๎ความรํวมมือและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

รวมทั้งหมด ๑๙ ผลการเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๕๑ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เตรียมลูกเสือส ารองและลูกเสือส ารอง ( ดาวดวงที่ ๑)        กิจกรรมนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑                                        เวลา  ๓๐ ชั่วโมง 

 

เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให๎ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎  โดยเน๎นระบบหมูํและปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารอง  เรียนรู๎จากการคิดและปฏิบัติจริงใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็นเอกลักษณ์
รํวมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด๎วยความสนใจ  ใฝุรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ในเรื่องตํอไปนี้ 

๑. เตรียมลูกเสือส ารอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคารพหมูํ            
(แกรนด์ฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ๎าย ระเบียบแถว  เบื้องต๎น  ค าปฏิญาณ   
กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 

๒. ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๑    อนามัย   ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค๎นหา 
ธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศตําง ๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ๎ง  การบันเทิง  การผูก
เงื่อน  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 

เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๑  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ   
กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง   มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  
มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน  รู๎จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  รู๎จักท าการฝีมือและ
ฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคง
ของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได๎ 
๒. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
๓. บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตําง ๆ  ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ ความมั่นคง 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อมและลดภาวะโลกร๎อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

 



๑๕๒ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๕๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือส ารอง ( ดาวดวงท่ี ๒)              กิจกรรมนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒                             เวลา  ๓๐ ชั่วโมง 
  

 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎  โดยเน๎นระบบหมูํ  และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  คติพจน์และกฎ
ของลูกเสือส ารอง  ศึกษาเรียนรู๎จากการคิดและปฏิบัติจริงใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็น
เอกลักษณ์รํวมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด๎วยความสนใจใฝุรู๎ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ
กิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องตํอไปนี้ 
 ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๒  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคารพหมูํ                  
(แกรนฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ๎าย  ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือส ารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การส ารวจ  การค๎นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรใน
ชุมชนท๎องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศตําง ๆ  การฝีมือที่ใช๎วัสดุเหลือใ ช๎ใน
ท๎องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ๎ง  การบันเทิงที่สํงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมลดภาวะโลกร๎อน 
 เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๒  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  
กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต                   
มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู๎จักบ าเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  รู๎จักท าการฝีมือและฝึกฝนท า
กิจกรรมตําง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  ความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีนิสัยในการสังเกต   จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได๎ 
2. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น 
3. บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม  ลดภาวะโลกร๎อน  สามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๕๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือส ารอง ( ดาวดวงท่ี ๓)                                         กิจกรรมนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓            เวลา  ๓๐ ชั่วโมง 
  

 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎  โดยเน๎นระบบหมูํ  และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  คติพจน์และกฎ
ของลูกเสือส ารอง  ศึกษาเรียนรู๎จากการคิดและปฏิบัติจริงใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็น
เอกลักษณ์รํวมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด๎วยความสนใจใฝุรู๎ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ
กิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องตํอไปนี้ 
 ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๓  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคารพหมูํ                
(แกรนฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ๎าย  ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือส ารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การส ารวจ  การค๎นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรใน
ชุมชนท๎องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศตําง ๆ  การฝีมือที่ใช๎วัสดุเหลือใช๎ใน
ท๎องถิน่  กิจกรรมกลางแจ๎ง  การบันเทิงที่สํงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมลดภาวะโลกร๎อน 
 เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่ ๓ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ
และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง มีนสิัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ
วินัย  และเห็นอกเห็นใจ รู๎จักบ าเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ รู๎จักท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรม
ตําง ๆ  ตามความเหมาะสม รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได๎ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความม่ันคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ลดภาวะโลกร๎อน สามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๔ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๕๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) )           กิจกรรมนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔                              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง 
  

 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให๎ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎ โดยเน๎นระบบหมูํ  และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ คติพจน์  
และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู๎จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็น
เอกลักษณ์รํวมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด๎วยความสนใจ  ใฝุรู๎ และมีจิตส านึกในการอ นุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ลดภาวะโลกร๎อนและประยุกต์ใช๎ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรู๎เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราชประวัติ
สังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  
การท าความเคารพ การแสดงรหัส  การจับมือซ๎าย  กิจกรรมกลางแจ๎ง  ระเบียบแถวทํามือเปลํา  ทํามือไม๎
พลวง  การใช๎สัญญามือและนกหวีด การตั้งแถวและการเรียนแถว 
 เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตําง 
ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  
ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได๎ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น 
3. บ าเพ็ญตนเพ่ือสํงเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ลดภาวะโลกร๎อน 
7. สามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕๕ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๕๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือโท)                                                                      กิจกรรมนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕                              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง 
  

 เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให๎ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎  โดยเน๎นระบบหมูํ  และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ  คติพจน์
และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู๎จากคิดและปฏิบัติจริง  ใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มี ความเป็น
เอกลักษณ์รํ วมกัน  ศึกษาธรรมชาติ ในชุมชนด๎วยความสนใจ  ใฝุ รู๎   มี จิตส านึ กในการอนุ รักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ลดภาวะโลกร๎อนและการประยุกต์ใช๎ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช๎ทักษะในทางวิชาลูกเสือ  การรู๎จักดูแลตนเอง  การชํวยเหลือผู๎อ่ืน  การเดินทางไปยัง
สถานที่ตําง ๆ  ท างานอดิเรก  และเรื่องท่ีสนใจ 
 เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระ เบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น  บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตําง 
ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความ
มั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได๎ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น 
3. บ าเพ็ญตนเพ่ือสํงเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ลดภาวะโลกร๎อน 
7. สามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๕๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก)                                                                         กิจกรรมนักเรียน                                             
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖                              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง 

 

เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให๎ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎  โดยเน๎นระบบหมูํ และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือ
สามัญ วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพ่ึงตนเอง การผจญภัย  การใช๎สัญลักษณ์  สมาชิกลูกเสือสามัญ  
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์รํวมกัน เรียนรู๎จากการคิดและปฏิบัติจริง ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นด๎วยความสนใจ ใฝุรู๎ และประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร๎อน 

เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น  บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตําง 
ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความ
มั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได๎ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น 
3. บ าเพ็ญตนเพ่ือสํงเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ลดภาวะโลกร๎อน 
7. สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕๗ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๕๗ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุม             กิจกรรมนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
  

 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต๎องการ เพ่ือพัฒนาความรู๎  ความสามารถด๎าน
การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให๎เกิดประสบการณ์ทั้งด๎านวิชาการ และพ้ืนฐานอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตาม
ศักยภาพอยํางรอบด๎าน  เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความสามารถในการสื่อสาร  มีทักษะการคิด 
แก๎ปัญหา  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการท างานและการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎
อยํางมีความสุข  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการ
ท างานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความต๎องการของตน  ได๎พัฒนา
ความรู๎  ความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให๎เกิดประสบการณ์ทั้งทักษะทางวิชาการ  ทักษะ
อาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและสํวนรวม  คิดเป็น  ท าได๎  
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต๎องการของตน 
2. มีความรู๎  ความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให๎เกิดประสบการณ์ ทั้งทางวิชาการ

และวิชาชีพตามศักยภาพ 
3. ใช๎เวลาวํางให๎เกดประโยชน์ตํอตนเองและสํวนรวม 
4. มุํงม่ันในการท างานและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางเหมาะสม 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๕๘ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  



๑๕๙ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๕๙ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                                     เวลา  ๑๐  ชั่วโมง 
  

 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความสมัครใจผํานกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ฝึกการท างานที่สอดคล๎องกับชีวิตจริง  
ตลอดจนสะท๎อนความรู๎  ทักษะ และประสบการณ์  ส ารวจและใช๎ข๎อมูลประกอบการวางแผนอยํางเป็นระบบ  
เน๎นทักษะการคิดวิเคราะห์  และใช๎ความคิดสร๎างสรรค์  การบริการด๎านตําง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ตํอตนเองและ
สํวนรวม  เสริมสร๎างความมีน้ าใจ  เอ้ืออาทร  ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบตํอตนเอง  ครอบครัว
และสังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ตํอสังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อยํางสร๎างสรรค์ตามความถนัดและความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
มีจิตสาธารณะและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  และสามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อยํางสร๎างสรรค์ ตามความถนัดและ

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๖๐ 

 

แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 โรงเรียนบ๎านเขาโอน ก าหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนดังนี้ 
  ๑. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
   ๑.๑ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู๎เรียนตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย และใช๎การประเมินตามสภาพจริง 
   ๑.๒  ตรวจสอบเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมของผู๎เรียนวํา  เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด ร๎อยละ  ๘๐ ของเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมและละกิจกรรม 
   ๑.๓ ในกรณีที่ กิจกรรมใดต๎องใช๎เวลาปฏิบัติตลอดปี เมื่อสิ้นภาคเรียนแรก ควรจัดให๎มี
การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู๎เรียน เพ่ือสรุปความก๎าวหน๎า ปรับปรุงแก๎ไข และรายงานให๎ผู๎ปกครอง
ทราบ (โดยน าผลการประเมินในภาคเรียนแรกไปรวมกับผลการประเมินในภาคเรียนที่สอง เพ่ือตัดสินผลการ
ผํานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเมื่อจบปีการศึกษา 
   ๑.๔ ผู๎เรียนที่มีเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู๎เรียนตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ร๎อยละ  ๘๐  ของเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมและละกิจกรรมเป็นผู๎ผํานการประเมินราย
กิจกรรมและน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน     
   ๑.๕  ผู๎เรียนที่มีผลการประเมินไมํผํานในเกณฑ์เวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม หรือเกณฑ์
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู๎เรียนหรือทั้งสองเกณฑ์ ถือวําไมํผํานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
ผู๎สอนต๎องด าเนินการซํอมเสริมและประเมินจนผําน ทั้งนี้ควรด าเนินการให๎เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ยกเว๎นมี
เหตุสุดวิสัยให๎อยูํในดุลพินิจของโรงเรียน 
 ๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เพ่ือเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเป็นการประเมินการผําน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เป็นรายปี  เพื่อสรุปผลการผํานในแตํละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวล
ผลรวมในปีสุดท๎ายเพ่ือการจบแตํละระดับการศึกษา โดยการด าเนินการดังกลําวมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๒.๑ ก าหนดให๎มีผู๎รับผิดชอบในการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการรํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนของ
ผู๎เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  ๒.๒ ผู๎รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด (เกณฑ์การจบแตํละระดับการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดนั้น  ผู๎เรียนจะต๎องผําน
กิจกรรม  ๓  กิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
    ๑) กิจกรรมแนะแนว    
    ๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งได๎แกํ 
      (๑) กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี 
      (๒) กิจกรรมชุมนุม  
      (๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์    
  ๒.๓ น าเสนอผลการประเมินตํอคณะอนุกรรมการกลุํมสาระการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน เพ่ือให๎ความเห็นชอบ 
  ๒.๔ เสนอผู๎บริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนผํานเกณฑ์
การจบแตํละระดับการศึกษา 
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 ๓.  ข้อเสนอแนะ  
   การประเมินผลการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนนั้น จะต๎องค านึงถึงสิ่งตํอไปนี้  
   ๓.๑   เวลาการเข๎ารํวมกิจกรรมของผู๎เรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดมีเวลาเรียนไมํน๎อย
กวําร๎อยละ  ๘๐ ของเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมแคละกิจกรรม 
   ๓.๒ ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด
โดยอาจจัดให๎ผู๎เรียนแสดงผลงาน แฟูมสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 
   ๓.๓  ผู๎เรียนทุกคนต๎องมีผลการประเมินระดับผําน ทั้งเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู๎เรียนจึงจะได๎ผลการประเมินเป็นผําน (ผ)   เพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการ
เรียน 
   ๓.๔  กรณีที่ผู๎เรียนไมํผํานกิจกรรม (มผ)  ให๎เป็นหน๎าที่ของครู หรือผู๎รับผิดชอบ
กิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต๎องซํอมเสริม โดยให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให๎บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นแล๎วจึงประเมินให๎ผํานกิจกรรมเพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผล              การ
เรียน  ยกเว๎นมี เหตุสุดวิสัยให๎รายงานผู๎บริหารสถานศึกษาทราบเพ่ือด าเนินการชํวยเหลื อผู๎ เรียน               
อยํางเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

  ผู๎เรียนจะต๎องได๎รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและผํานเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด 
โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินอยํางเหมาะสม ดังนี้ 
  ๑.  ก าหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ก าหนด ไว๎ ๒ ระดับ คือ ผําน และไมํผําน 
  ๒.  ก าหนดประเด็นการประเมินให๎สอดคล๎องตามจุดประสงค์ในแตํละกิจกรรมและก าหนด
เกณฑ์การผํานการประเมิน  ดังนี้ 
   ๒.๑  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม  
    ผําน     หมายถึงผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมครบตามเกณฑ์และปฏิบัติ 
       กิจกรรมและผลงานของผู๎เรียนตามเกณฑ์ร๎อยละ  ๘๐ 
        ไมํผําน  หมายถึง  ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมไมํครบตามเกณฑ์ หรือไมํผํานการ 
     ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู๎เรียนตามเกณฑ์ร๎อยละ  ๘๐ 
   ๒.๒  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในแตํละภาค/ปี  
    ผําน     หมายถึง  ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผําน” ในกิจกรรมส าคัญทั้ง  
       3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรม 
     เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
    ไมํผําน  หมายถึง  ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับ“ไมํผําน” ในกิจกรรมส าคัญ 
       กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรม 

     แนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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   ๒.๓  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือจบระดับการศึกษา 
  ผําน     หมายถึง  ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผําน” ทุกชั้นปีใน 
    ระดับการศึกษานั้น 
  ไมํผําน  หมายถึง   ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับ “ ไมํผําน ” บางชั้นปีในระดับ 
    การศึกษานั้น 

 
การแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

 กรณีนักเรียนไมํผํานกิจกรรม   ให๎เป็นหน๎าที่ของครูหรือผู๎รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ที่จะต๎องซํอมเสริม
โดยให๎ผู๎เรียนด าเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
นั้นแล๎วจึงประเมินให๎ผํานกิจกรรมเพื่อด าเนินการชํวยเหลือผู๎เรียนอยํางเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

 
 

ขั้นตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมิน 

แนะแนว ลกูเสอื- เนตรนารี 

/ ชมุนมุ 

ไมผ่า่น 

ซอ่มเสริม 

สง่ผลการประเมิน 

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

กิจกรรมเพื่อสงัคมฯ 

เกณฑ์การประเมิน 1. เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ๒. การปฏิบตัิกิจกรรม ๓. ผลงาน / ชิน้งาน 

ตามเกณฑ์ ไมต่ามเกณฑ์ 

ผา่น 
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การวัดและประเมินผลการเรียน 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ต๎องอยูํบนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ การ
ประเมินเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน และเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎ประสบ
ผลส าเร็จนั้น ผู๎เรียนจะต๎องได๎รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพ่ือให๎บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 
สะท๎อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน ซึ่งเป็นเปูาหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ในทุกระดับ ไมํวําจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โดยใช๎ผลการประเมินเป็น
ข๎อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก๎าวหน๎า และความส าเร็จทางการเรียนของผู๎เรียน ตลอดจน
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ แบํงออกเป็น ๔ ระดับ ประกอบด๎วย ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยูํในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ 
ครูผู๎สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช๎เทคนิคการประเมินอยํางหลากหลาย 
เชํน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ๎าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟูม
สะสมงาน การใช๎แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู๎สอนเป็นผู๎ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนประเมินตนเอง เพ่ือน
ประเมินเพ่ือน ผู๎ปกครองรํวมประเมิน ในกรณีที่ไมํผํานตัวชี้วัดให๎มีการสอนซํอมเสริม การประเมินระดับชั้น
เรียนเป็นการตรวจสอบวํา ผู๎เรียนมีพัฒนาการความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือไมํ และมากน๎อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต๎องได๎รับการพัฒนาปรับปรุงและสํงเสริมในด๎านใด 
นอกจากนี้ยังเป็นข๎อมูลให๎ผู๎สอนใช๎ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด๎วย ทั้งนี้โดยสอดคล๎องกับมาตรฐานการ
เรียนรู๎และตัวชี้วัด 
 ๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผลการ
เรียนของผู๎เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นอกจากนี้เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วําสํงผลตํอการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนตามเปูาหมายหรือไมํ ผู๎เรียนมีจุดพัฒนาในด๎านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู๎เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข๎อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัด
การศึกษาตํอคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู๎ปกครองและชุมชน   
 ๓. การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดย
ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนด๎วยข๎อสอบมาตรฐานที่จัดท า และด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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หรือด๎วยความรํวมมือกับหนํวยงานต๎นสังกัดในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได๎จากการตรวจสอบ
ทบทวนข๎อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต๎องจัดให๎ผู๎เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข๎ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช๎เป็นข๎อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับตําง ๆ เพ่ือน าไปใช๎ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข๎อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข๎อมูลการประเมินในระดับตําง ๆ ข๎างต๎น เป็นประโยชน์ตํอสถานศึกษาในการตรวจสอบ 
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต๎องจัดระบบดูแลชํวยเหลือ 
ปรับปรุงแก๎ไข สํงเสริมสนับสนุน เพ่ือให๎ผู๎ เรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตํางระหวําง
บุคคล ที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต๎องการ ได๎แกํ กลุํมผู๎เรียนทั่วไป กลุํมผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
กลุํมผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุํมผู๎เรียนที่มีปัญหาด๎านวินัยและพฤติกรรม กลุํมผู๎เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุํมผู๎เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุํมพิการทางรํางกายและสติปัญญา เป็นต๎น ข๎อมูลจาก
การประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษา ในการด าเนินการชํวยเหลือผู๎เรียนได๎ทันทํวงที เป็นการเปิดโอกาสให๎
ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู๎รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต๎องจัดท าระเบียบวําด๎วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่เป็นข๎อก าหนด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให๎บุคลากรที่เก่ียวข๎องทุกฝุายถือปฏิบัติรํวมกัน 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

 ๑.  การตัดสิน การให๎ระดับและการรายงานผลการเรียน 
  ๑.๑  การตัดสินผลการเรียน 
   การตัดสินผลการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และ
เขียน  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนนั้น ผู๎สอนต๎องค านึงถึง     
การพัฒนานักเรียนแตํละคนเป็นหลัก และต๎องเก็บข๎อมูลของนักเรียนทุกด๎านอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องในแตํ
ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซํอมเสริมนักเรียนให๎พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ   ดังนี้ 
  ระดับประถมศึกษา 
        ๑.๑.๑ ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
                        ๑.๑.๒ ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผํานตัวชี้วัดทุกตัว 
                        ๑.๑.๓ ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
        ๑.๑.๔ ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินการอําน คิด วิเคราะห์และเขียนอยูํในระดับ“ดี
เยี่ยม”  หรือ“ดี”  หรือ “ผําน” 
   ๑.๑.๕ ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูํในระดับ“ดีเยี่ยม”
หรือ “ดี”  หรือ “ผําน” 
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   ๑.๑.๖  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน อยูํในระดับ  “ผําน” 
  ๑.๒  การเลื่อนชั้น  มีเกณฑ์ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษาไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐   
ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   ๑.๒.๒ ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผํานตัวชี้วัดทุกตัวในแตํละกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 
   ๑.๒.๓ ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียน และมีผลการเรียน
เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา  ๑.๐๐ 
        ๑.๒.๔ ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินและมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในการประเมินผลการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 
  อนึ่ง หากผลการประเมินผู๎เรียนไมํเป็นไปตามที่ก าหนด หรือขาดคุณสมบัติข๎อใดข๎อหนึ่ง 
และเป็นเหตุผลที่ได๎รับการยกเว๎นตามท่ีสถานศึกษาก าหนด รวมทั้งมีข๎อบกพรํองไมํมากนัก ซึ่งครูผู๎สอนสามารถ
ท าการซํอมเสริมได๎ ให๎ผู๎เรียนมีโอกาสในการซํอมเสริม เพ่ือให๎ผํานเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ส าหรับผู๎เรียนที่มีสติปัญญาและความสามารถเป็นเลิศ สถานศึกษาอาจพิจารณาให๎มีการ
เลื่อนชั้นเรียนระหวํางปีได๎ โดยสถานศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียน ประกอบด๎วย 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน ผู๎แทนจากต๎นสังกัด เพ่ือพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้ 
  ๑)  มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผํานมาและผลการเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันอยูํในเกณฑ์
ดีเยี่ยม 
      ๒)  มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมและสามารถเรียนในชั้นสูงขึ้นได๎ 
  ๓)  ผํานการประเมินตัวชี้วัดทั้งหมดในปีปัจจุบัน และภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นเรียนที่สูงขึ้น 
     ในการเลื่อนชั้นเรียนสูงขึ้นระหวํางปี ให๎เป็นไปตามความยินยอมของผู๎เรียนและผู๎ปกครอง
และต๎องด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนกันยายนของปี 
     ๑.๓  การให๎ระดับผลการเรียน 
   ๑.๓.๑ การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให๎ใช๎ตัวเลข
แสดงระดับ     ผลการเรียนเป็น  ๘  ระดับ  ดังนี้ 
    ระดับผลการเรียน        ชํวงคะแนน (ร๎อยละ)      ความหมาย 
     ๔  ๘๐ - ๑๐๐  ดีเยี่ยม 
     ๓.๕  ๗๕ - ๗๙  ดีมาก 
                         ๓           ๗๐ - ๗๔  ดี 
     ๒.๕  ๖๕ - ๖๙  คํอนข๎างด ี                  

               ๒              ๖๐ - ๖๔      นําพอใจ 
     ๑.๕  ๕๕ - ๕๙  พอใช๎ 

                       ๑           ๕๐ - ๕๔   ผํานเกณฑ์ขั้นต่ า 
     ๐  ๐-๔๙   ต่ ากวําเกณฑ์ 
 
 
 



๑๖๖ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หนา้ ๑๖๖ 

 

    ๑.๓.๒ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให๎ระดับผลการประเมินเป็น  
ดีเยี่ยม  ดี  ผํานและไมํผําน ดังนี้ 
    ดีเยี่ยม  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนที่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูํเสมอ 
    ดี   หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนที่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
     ผําน   หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนที่มีมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ที่มีข๎อบกพรํองบางประการ 
     ไมํผําน หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนที่มีไมํมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ๎ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมี
ข๎อบกพรํองที่ต๎องได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขหลายประการ 
   ๑.๓.๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้น 
และจบการศึกษา เป็นผํานและไมํผําน ในการผํานก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผําน และ
ความหมายของแตํละระดับ ดังนี้ 
    ดีเยี่ยม หมายถึง ผู๎เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผู๎เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็น
นิสัย และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผลการประเมินต่ ากวําระดับดี 
    ดี หมายถึง ผู๎เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให๎เป็นการยอมรับ
ของสังคม โดยพิจารณาจากผู๎เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให๎เป็นการยอมรับของสังคม 
โดยพิจารณาจาก 
   ๑) ได๎ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใด
ได๎ผลการประเมินต่ ากวําระดับดี หรือ 
   ๒) ได๎ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๔ คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใด 
ได๎ผลการประเมินต่ ากวําระดับผําน หรือ 
   ๓) ได๎ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผล
การประเมนิต่ ากวําระดับผําน 
    ผําน หมายถึง ผู๎เรียนรับรู๎และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยพิจารณาจากผู๎เรียนรับรู๎และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนดโดยพิจารณา
จาก 
        ๑) ได๎ผลการประเมินระดับผําน จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใด
ได๎ผลการประเมินต่ ากวําระดับผําน หรือ 
    ๒) ได๎ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๔ คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใด ได๎ผล
การประเมินต่ ากวําระดับผําน 
    ไมํผําน หมายถึง ผู๎เรียนรับรู๎และปฏิบัติได๎ไมํครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนด โดยพิจารณาจากผู๎เรียนรับรู๎และปฏิบัติได๎ไมํครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับไมํผําน ตั้งแตํ ๑ คุณลักษณะ    
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     ๑.๓.๔ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จะต๎องพิจารณาทั้งเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม    
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของนักเรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให๎ผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเป็น
ผําน และไมํผําน 
    “ผ” หมายถึง ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานอยูํในระดับดี 
   “มผ” หมายถึง ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานอยูํในระดับปรับปรุง 
  ในกรณีที่ผู๎เรียนได๎  “มผ”  ครูผู๎ดูแลกิจกรรมต๎องจัดซํอมเสริมให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรมในสํวนที่
ผู๎เรียนไมํได๎เข๎ารํวมหรือไมํได๎ท าจนครบถ๎วน แล๎วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได๎ ทั้งนี้ ต๎อง
ด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาถัดไป  ยกเว๎นกรณีมีเหตุสุดวิสัย 
 
๒. เกณฑ์การจบการศึกษา 
           โรงเรียนบ๎านเขาโอน  ก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษาสอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา 
 ๑.  ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐   ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 ๒.  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด   ระดับ “ผําน”ขึ้นไป  

๓.  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาตั้งแตํระดับ ๑ ขึ้นไป 
๔.  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ในการอําน  

คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 
 ๑. ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  จ านวน  ๕,๐๔๐  ชั่วโมง  และรายวิชาเพ่ิมเติมจ านวน ๔๘๐ชั่วโมง
และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผํานทุกรายวิชาตั้งแตํระดับ ๑ ขึ้นไป 

๒.  ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ  “ผําน” ขึ้นไป 
๓.  ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ  “ผําน” ขึ้นไป 
๔.  ผู๎เรียนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน และได๎รับการตัดสินผลการเรียน “ผําน”   ทุกกิจกรรม 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข๎อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข๎อง
กับพัฒนาการของผู๎เรียนในด๎านตําง ๆ แบํงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
 1. เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู๎เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน สถานศึกษาจะต๎องบันทึกข๎อมูลและออกเอกสารนี้
ให๎ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู๎เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  
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    1.๒ แบบรายงานผู๎ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร โดยบันทึกรายชื่อและ
ข๎อมูลของผู๎จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  
 2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู๎ และข๎อมูลส าคัญเกี่ยวกับ
ผู๎เรียน เชํน แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช๎ 
 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู๎เรียนในกรณีตําง ๆ ได๎แกํ การย๎ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย๎ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข๎ารับการศึกษาตํอ การศึกษาจาก
ตํางประเทศและขอเข๎าศึกษาตํอในประเทศ นอกจากนี้  ยังสามารถเทียบโอนความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหลํงการเรียนรู๎อ่ืน ๆ เชํน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 
 
 การเทียบโอนผลการเรียน ควรด าเนินการในชํวงกํอนเปิดภาคเรียนแรก หรือต๎นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผู๎ขอเทียบโอนเป็นผู๎เรียน ทั้งนี้ ผู๎เรียนที่ได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนต๎องศึกษาตํอเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยํางน๎อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู๎เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนด
รายวิชา/จ านวนหนํวยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได๎ดังนี้ 

๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ให๎ข๎อมูลแสดงความรู๎ ความสามารถของ
ผู๎เรียน 
 ๒. พิจารณาจากความรู๎ ความสามารถของผู๎เรียน โดยการทดสอบด๎วยวิธีการตําง ๆ ทั้งภาคความรู๎
และภาคปฏิบัติ   

๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  
 การเทียบโอนผลการเรียนให๎เป็นไปตามประกาศ หรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าสั่งโรงเรียนบ๎านเขาโอน   
ที่      /  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 
สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให๎เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ลงวันที่ ๘  มกราคม  
๒๕๖๑ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่๙๒๑/ ๒๕๖๑ ลงวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
ให๎ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ ๓  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปลี่ยนชื่อกลุํมสาระการเรียนรู๎ โดยมีค าสั่งให๎โรงเรียน
ด าเนินการใช๎หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให๎ใช๎ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแตํปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เป็นต๎นมา ให๎เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู๎ เป็น
เปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะ
การเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายและเปูาหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  และ ตามค าสั่งที่ 646/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 ได๎มีการจัดท าหลักสูตรการเรียนการ
สอน ด๎านการปูองกันการทุจริต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได๎จัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม   
การปูองกันการทุจริต  เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์สํวนตนกับประโยชน์สํวนรวม   
จิตพอเพียงต๎านทุจริต และสร๎างพฤติกรรมที่ไมํยอมรับและไมํทนตํอการทุจริต  โดยเริ่มปลูกฝังนักเรียนตั้งแตํ
ปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ๎านเขาโอนจึงได๎ปรับปรุงหลักสูตร  การปูองกันการทุจริต  
เป็นสาระการเรียนรู๎เพ่ิมเติม ในหลักสูตรสถานศึกษาแล๎วนั้น  โรงเรียนบ๎านเขาโอน จึงได๎แตํงตั้งบุคคลตํอไปนี้
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษา  ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย  ประกอบด้วย  
  ๑.1 นายชาตรี  ศรีเมือง      ประธานกรรมการ 

1.2 นางสาวพรรณนิภา  ไชยฤทธิ์     ครูประจ าชั้นอนุบาล ๑ 
1.3 นางสาวนภัสนนท์  แทํนทอง     ครูประจ าชั้นอนุบาล ๓ 

 1.4 นางสุนีย์  รักหอม              กรรมการและเลขานุการ 
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๒.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1. นายชาตรี  ศรีเมือง    ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเขาโอน  ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสุภรณ์  ชูทอง    หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  กรรมการ 
      หัวหน๎าวัดผลประเมินผล 
 2.3 นางสุนีย์  รักหอม       หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์              กรรมการ 
      และหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
      หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 2.4. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
       และหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาพลศึกษา 
 2.5 นายถวิล  แก๎วมรกต     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  กรรมการ 
      และกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
 2.6 นางสาวณิชกานต์  เชาวดี  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ กรรมการ    
 2.7 นายนิพนธ์  อุบล   ต าแหนํงผู๎น าชุมชนบ๎านเขาโอน        กรรมการ     
 2.8 นางสุนีย์  รักหอม       หัวหน๎ากิจกรรมแนะแนว    กรรมการ 
 2.9 นายจ ารูญ  เต็มสังข์    ต าแหนํงประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
 2.10 นางสุนีย์  รักหอม       หัวหน๎าฝุายวิชาการ                        กรรมการและเลขานุการ 
 
 3. ผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับ และจัดรูปเล่ม 
  3.1 นางสุนีย์  รักหอม             ประธานกรรมการ 

3.2 นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง                     กรรมการ 
3.3 นางสาวเยาวลักษณ์  นกรู๎รัก             กรรมการและเลขานุการ 

 
  ทั้งนี้ ขอให๎ผู๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหนาให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและให๎เกิดผลดี 
แกํราชการตํอไป 
   ตั้งแตํวันที่    1  กรกฎาคม  2563  เป็นต๎นไป 
    สั่ง ณ วันที่ 14  พฤษภาคม  2563 
 
 
 
          (นายชาตรี  ศรีเมือง) 
         ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเขาโอน 
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ประกาศโรงเรียนบ๎านเขาโอน 

เรื่อง ให๎ใช๎หลักสูตรโรงเรียนบ๎านเขาโอน  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

………………………………. 
 ตามที่โรงเรียนบ๎านเขาโอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ตรัง เขต ๒ ได๎
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสานศึกษาโรงเรียนบ๎านเขาโอน  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ )   ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเอกสารประกอบหลักสูตรขึ้นเพ่ือก าหนดใช๎เป็นกรอบ
และทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ๎านเขาโอน  โดยได๎ประกาศใช๎หลักสูตรดังกลําวกับ
นักเรียนทุกระดับชั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตํอมาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ๎านเขาโอน ได๎เพ่ิมรายวิชา
เพ่ิมเติมเพ่ือให๎สอดคล๎องรับกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให๎ผู๎เรียนพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาในการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู๎ ความสามารถและทักษะ การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร๎างวินัย การมีจิตส านึกรับผิดชอบตํอสังคม ยึดมั่น ในสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และ
หน๎าที่พลเมือง การปูองกันการทุจริตรวมถึงการสอนศีลธรรมแกํนักเรียน โรงเรียนบ๎านเขาโอน ได๎ด าเนินการ
จัดท าหลักสูตรโรงเรียนบ๎านเขาโอน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓ ) สอดคล๎องตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน  และปรับมาตรฐานและตัวชี้วัดสอดคล๎องกับ 
ค าสั่งสพฐ. ที่ ๑๒๓๙/๖๐ และประกาศสพฐ.ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว  

 ทั้งนี้หลักสูตรโรงเรียนบ๎านเขาโอน ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
คราวประชุมครั้งที่  2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓  กันยายน ๒๕๖๓  มีมติเห็นชอบให๎โรงเรียนใช๎หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ๎านเขาโอน พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โรงเรียนบ๎านเขาโอน  จึงประกาศใช๎หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านเขาโอน 
พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  เดอืนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 (ลงชื่อ)  .................................                          (ลงชื่อ)  …………………………………… 
        ( นายจ ารูญ  เต็มสังข์ )                                        (นายชาตรี  ศรีเมือง ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเขาโอน 
          โรงเรียนบ๎านเขาโอน 
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 หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านเขาโอน 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

 

 

 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๘๒/
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให๎เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีค าสั่งให๎โรงเรียนด าเนินการใช๎หลักสูตรในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยให๎ใช๎ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต๎นมา ให๎เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายและเปูาหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ๎านเขาโอน จึงได๎ท าการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช๒๕๕๑
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือน าไปใช๎ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผน
และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎มี
กระบวนการน าหลักสูตรไปสูํการปฏิบัติ โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด โครงสร๎างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัด
ประเมินผลให๎มีความสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ เปิดโอกาสให๎โรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางในการ
จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแตํละระดับตามความพร๎อมและจุดเน๎น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทาง
ที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่าง
แท้จริง และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ในเอกสารนี้ ชํวยท าให๎โรงเรียนในทุกระดับเห็นผลคาดหวัง
ที่ต๎องการในการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชํวยให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
ในระดับท๎องถิ่นและสถานศึกษารํวมกันพัฒนาหลักสูตรได๎อยํางมั่นใจ ท าให๎การจัดท าหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชํวยให๎เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ และชํวยแก๎ปัญหาการเทียบโอนระหวํางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุก
ระดับตั้งแตํระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต๎องสะท๎อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
และครอบคลุมผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่คาดหวั งได๎ ทุกฝุาย  
ที่เกี่ยวข๎องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต๎องรํวมรับผิดชอบ โดยรํวมกันท างานอยํางเป็นระบบ 
และตํอเนื่อง ในการวางแผนด าเนินการ สํงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสูํคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ 
        (นายชาตรี  ศรีเมือง ) 
       ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเขาโอน 
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สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 
ประกาศโรงเรียน          ก 
ค าน า           ข 
สารบัญ  ค 
สํวนที่ ๑  ความน า  ๑ 
วิสัยทัศน์  ๒ 
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน  ๔ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  5 
คํานิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  6 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎  11 
สํวนที่  ๒   โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านเขาโอน พุทธศักราช  ๒๕๖๒   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ๑7 
โครงสร๎างกลุํมสาระการเรียนรู๎    
สํวนที่ ๓ ค าอธิบายรายวิชา   
 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ๒9 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  39 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  49 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๕9 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์    72 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  ๗9 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  86 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  93 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  100 
 วิชาเพ่ิมเติม หน๎าที่พลเมือง  110 
 วิชาเพ่ิมเติม การปูองกันทุจริต   120 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  128 
     ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว  ๑37 
     ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมนักเรียน   ๑46 
     ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม  153 
     ค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  154 
      เกณฑ์การผํานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  ๑๕๗  
      การวัดและประเมินผล  ๑60 
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สํวนที่ ๔  เกณฑ์การจบการศึกษา  ๑๖๓ 
การเทียบโอน  ๑๖๔ 
บรรณานุกรม  ๑๖๕ 
ภาคผนวก  166 
คณะผู๎จัดท า  
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