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                                                                          ประกาศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร พุทธศักราช 2561 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

----------------------------------------------------          
           ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  รวมถึงค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติ ให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ  
ประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  สอดคล้องกับ  
ประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและ 
ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   และตามค าสั่ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยี นั้น 
 

           เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เป็นไปตามนโยบายและเจตนารมณ์ของ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 โรงเรียนจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  แทนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  
และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
                  “กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ”  
                  “กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
            โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาในการน าหลักสูตรโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร พุทธศักราช 2561 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 



ปีการศึกษา 2561 เริ่มใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ปีการศึกษา 2562 ใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 
ปีการศึกษา 2563 ใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ครบทุกระดับชั้น 

 

  ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร พุทธศักราช 2561  ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 
พ.ศ.2561  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

                 ประกาศ ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 

        .                                       
         ( รศ.ดร.สุพัตรา  คูหากาญจน์ )                                               ( นายวิชัย    บ ารุงศรี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
            หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร พุทธศักราช 2561  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   ด าเนินการปรับปรุง ตามค าสั่ งกระทรวงศึกษาธิการ   
ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
แทนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๖๑ เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  และตามค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 921/2561 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและ
เทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยี และเพ่ือให้การจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว   เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คนของชาติ ให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับ ประเทศไทย 4.0  โลกในศตวรรษที่ 21 และ
ทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เล่มนี้  ได้ด าเนินการปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยก าหนดวิสัยทัศน์   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  โครงสร้างเวลาเรียน  ค าอธิบายรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดผล
ประเมินผล และเกณฑ์การจบการศึกษา เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป   
 

            โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรทุกคน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มี
ส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษา
เล่มนี้จะเป็นกรอบและทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดทุกประการ 

 
                                                                                   
 
                                                                         ( นายวิชัย  บ ารุงศรี) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
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๑ 

 

วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560  มุ่ง
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  เป็นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกใน
ศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ใน
ประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

        หลักสูตรโรงเรียนวัดผาสกุมณีจักร พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลกัสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มี
จิตส านึกในความเป็นไทย    ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นใน
การศึกษาต่อ  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพืน้ฐานความเชื่อทีว่่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ  
 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร   
            โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นดี  มีคุณภาพมาตรฐาน สื่อสารภาษาอังกฤษสมวัย  สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ เพ่ิมพูนคุณธรรม น าการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 

       หลักสูตรโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และเกิดสมรรถนะส าคัญ 
5 ประการ  ดังนี้ 
       1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
       2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  คิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
       4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 



๓ 

 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 

หลักสูตรโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร พุทธศักราช 2561  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา   โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป.5 ป.6 
 รายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

         ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
         คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 120 120 120 
         สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          - ประวัติศาสตร ์
          - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
          - เศรษฐศาสตร์ 
          - ภูมิศาสตร์ 

120 
40 

 
80 

 

120 
40 

 
80 

 

120 
40 

 
80 

 

120 
40 

 
80 

 

120 
40 

 
80 

 

120 
40 

 
80 

 
         สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
         ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
         การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
         ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 

 รายวิชาเพิ่มเติม 40 40 40 40 40 40 
     หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

         กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
         กิจกรรมนักเรียน 
           - กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  
           - กิจกรรมชมรม 
 

 
40 
30 

 

 
40 
30 

 

 
40 
30 

 

 
40 
30 

 

 
40 
30 

 

 
40 
30 

 

         กิจกรรมเพื่อสังคม 
         และสาธารณประโยชน์  

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียน 1,000 1,000 1,000 1.000 1,000 1,000 

 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ้
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

- คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมเพ่ิมรู้ตามจุดเน้น 

200 
80 
40 
80 

200 
80 
40 
80 

200 
80 
40 
80 

200 
40 
- 

160 

200 
40 
- 

160 

200 
40 
- 

160 

หมายเหตุ    ปีการศึกษา 2561 เริ่มใช้ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 และ4 
                ปีการศึกษา 2562 เริ่มใช้ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4 และ5 
                ปีการศึกษา 2563 เริ่มใช้ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ครบทุกระดบัช้ัน และเปลีย่นช่ือ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ 
 



๕ 

 

โครงสร้างหลักสตูร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
    ท  11101  ภาษาไทย   200 
    ค  11101   คณิตศาสตร์   200 
    ว  11101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   80 
    ส  11101   สังคมศึกษา   80 
    ส  11102   ประวัติศาสตร์   40 
    พ  11101   สุขศึกษาและพลศึกษา   40 
    ศ  11101   ศิลปะ   40 
    ง  11101   การงานอาชีพ  40 
    อ  11101   ภาษาอังกฤษ   120 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 
    ส 11231 หน้าที่พลเมือง 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
    กิจกรรมแนะแนว 40 
    กิจกรรมนักเรียน 
        - กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี  
        - กิจกรรมชุมนุม 

 
40 
30 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,000 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 

80 

 



๖ 

 

โครงสร้างหลักสตูร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
   ท  12101  ภาษาไทย   240 
   ค  12101   คณิตศาสตร์   200 
   ว  12101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   80 
   ส  12101   สังคมศึกษา   80 
   ส  12102   ประวัติศาสตร์   40 
   พ  12101   สุขศึกษาและพลศึกษา   40 
   ศ  12101   ศิลปะ   40 
   ง  12101   การงานอาชีพ  40 
   อ  12101   ภาษาอังกฤษ   120 
รายวิชาเพิ่มเติม  40 
    ส 12232 หน้าที่พลเมือง 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
    กิจกรรมแนะแนว 40 
    กิจกรรมนักเรียน 
        - กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี  
        - กิจกรรมชุมนุม 

 
40 
30 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,000 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 

80 

 
 
 
 



๗ 

 

โครงสร้างหลักสตูร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
   ท  13101  ภาษาไทย   200 
   ค  13101   คณิตศาสตร์   200 
   ว  13101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     80 
   ส  13101   สังคมศึกษา   80 
   ส  13102   ประวัติศาสตร์   40 
   พ  13101   สุขศึกษาและพลศึกษา   40 
   ศ  13101   ศิลปะ   40 
   ง  13101   การงานอาชีพ  40 
   อ  13101   ภาษาอังกฤษ   120 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 
   ส 13233 หน้าที่พลเมือง 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
    กิจกรรมแนะแนว 40 
    กิจกรรมนักเรียน 
        - กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี  
        - กิจกรรมชุมนุม 

 
40 
30 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,000 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 

80 

 



๘ 

 

โครงสร้างหลักสตูร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
   ท  14101  ภาษาไทย   160 
   ค  14101   คณิตศาสตร์   160 
   ว  14101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     120 
   ส  14101   สังคมศึกษา   80 
   ส  14102   ประวัติศาสตร์   40 
   พ  14101   สุขศึกษาและพลศึกษา   80 
   ศ  14101   ศิลปะ   80 
   ง  14101   การงานอาชีพ  40 
   อ  14101   ภาษาอังกฤษ   80 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 
   ส 14234 หน้าที่พลเมือง 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
   กิจกรรมแนะแนว 40 
   กิจกรรมนักเรียน 
        - กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี  
        - กิจกรรมชุมนุม 

 
40 
30 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

โครงสร้างหลักสตูร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
   ท  15101  ภาษาไทย   160 
   ค  15101   คณิตศาสตร์   160 
   ว  15101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     120 
   ส  15101   สังคมศึกษา   80 
   ส  15102   ประวัติศาสตร์   40 
   พ  15101   สุขศึกษาและพลศึกษา   80 
   ศ  15101   ศิลปะ   80 
   ง  15101   การงานอาชีพ  40 
   อ  15101   ภาษาอังกฤษ   80 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 
   ส 15235 หน้าที่พลเมือง 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
    กิจกรรมแนะแนว 40 
    กิจกรรมนักเรียน 
        - กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี  
        - กิจกรรมชุมนุม 

 
40 
30 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

โครงสร้างหลักสตูร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
  ท  16101  ภาษาไทย   160 
  ค  16101   คณิตศาสตร์   160 
  ว  16101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     120 
  ส  16101   สังคมศึกษา   80 
  ส  16102   ประวัติศาสตร์   40 
  พ  16101   สุขศึกษาและพลศึกษา   80 
  ศ  16101   ศิลปะ   80 
  ง  16101   การงานอาชีพ  40 
  อ  16101   ภาษาอังกฤษ   80 
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 40 
  ส 16236 หน้าที่พลเมือง 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
   กิจกรรมแนะแนว 40 
   กิจกรรมนักเรียน 
        - กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี  
        - กิจกรรมชุมนุม 

 
40 
30 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,000 

 



๑๑ 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
          รายวิชาพ้ืนฐาน 

  
ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ท  11101 ภาษาไทย   200 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ท  12101 ภาษาไทย 200 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ท  13101 ภาษาไทย 200 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ท  14101 ภาษาไทย 160 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ท  15101 ภาษาไทย 160 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ท  16101 ภาษาไทย 160 

      
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
           รายวิชาพ้ืนฐาน 

  
ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ค  11101 คณิตศาสตร์   200 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ค  12101 คณิตศาสตร์ 200 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ค  13101 คณิตศาสตร์ 200 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ค  14101 คณิตศาสตร์ 160 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ค  15101 คณิตศาสตร์ 160 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ค  16101  คณิตศาสตร์ 160 

 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
          รายวิชาพ้ืนฐาน 

  
ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ว  11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ว  12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ว  13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ว  14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ว  15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ว  16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 

 
 
 



๑๒ 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

          รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ส  11101 สังคมศึกษา ฯ   80 
ส  11102 ประวัติศาสตร์ 40 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ส  12101 สังคมศึกษา ฯ 80 
ส  12102 ประวัติศาสตร์ 40 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ส  13101 สังคมศึกษา ฯ 80 
ส  13102 ประวัติศาสตร์ 40 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ส  14101 สังคมศึกษา ฯ 80 
ส  14102 ประวัติศาสตร์ 40 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ส  15101 สังคมศึกษา ฯ 80 
ส  15102 ประวัติศาสตร์ 40 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ส  16101 สังคมศึกษา ฯ 80 
ส  16102 ประวัติศาสตร์ 40 

 
           รายวิชาเพิ่มเติม  

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ส 11231 หน้าที่พลเมือง 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ส 12232 หน้าที่พลเมือง 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ส 13233  หน้าที่พลเมือง 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ส 14234 หน้าที่พลเมือง 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ส 15235 หน้าที่พลเมือง 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ส 16236  หน้าที่พลเมือง 40 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

            รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 พ  11101 สุขศึกษาและพลศึกษา   40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 พ  12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 พ  13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 พ  14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 พ  15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 พ  16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

 
 



๑๓ 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          รายวิชาพ้ืนฐาน 

  
ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ศ  11101 ศิลปะ 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ศ  12101 ศิลปะ 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ศ  13101 ศิลปะ 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ศ  14101 ศิลปะ 80 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ศ  15101 ศิลปะ 80 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ศ  16101 ศิลปะ 80 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

          รายวิชาพ้ืนฐาน 
  

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ง  11101 การงานอาชีพ 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ง  12101 การงานอาชีพ 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ง  13101 การงานอาชีพ 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ง  14101 การงานอาชีพ 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ง  15101 การงานอาชีพ 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ง  16101 การงานอาชีพ 40 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

          รายวิชาพ้ืนฐาน 
  

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 อ  11101 ภาษาอังกฤษ   120 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 อ  12101 ภาษาอังกฤษ 120 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 อ  13101 ภาษาอังกฤษ 120 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 อ  14101 ภาษาอังกฤษ   80 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 อ  15101 ภาษาอังกฤษ 80 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 อ  16101 ภาษาอังกฤษ 80 

  
                    

 



๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท ๑๑๑๐๑   ภาษาไทย                                                        สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                   เวลาเรียน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 

อ่าน  ค า  ค าคล้องจอง  ค าที่เกี่ยวข้องกับชื่อหมู่บ้าน  ต าบล  ชื่อแม่น้ า ล าคลอง และสถานที่ส าคัญใน
ท้องถิ่น  ข้อความสั้นๆ  และเรื่องที่อ่านตามความสนใจ บอกความหมายของค า ข้อความที่อ่านเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ส าคัญ  ตอบค าถาม  เล่าเรื่อง  คาดคะเนเหตุการณ์  น าเสนอเรื่องที่อ่าน   คัดลายมือ  เขียน
สื่อสารค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ค าพ้ืนฐาน ค าคล้องจอง  ฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าค าสั่งง่ายๆ จับใจความ
และพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้ งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  พูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  เลขไทยการสะกดค า  การแจกลูก  และอ่านเป็นค า  
การแต่งประโยค  ต่อค าคล้องจอง  บอกข้อคิดจากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
ส าหรับเด็ก ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ ตลอดจนมีมารยาทในการอ่าน 
การเขียน การฟัง การดูและการพูด  โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน   การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด 
กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้   ความเข้าใจ  ในหลักเกณฑ์การใช้ภาษา  ใฝ่เรียนรู้  มี
ความตั้งใจเรียน มุ่งมั่นในการท างาน มีสมาธิในการเรียน  มีความคิดรวบยอด  มีทักษะและมารยาทในการอ่าน  
เขียน ฟัง ดู พูด มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย และมีความภาคภูมิใจในภาษาของชาติ  ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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, ป.๑/๕ 
ท ๕.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒        

 
รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ท ๑๒๑๐๑   ภาษาไทย                                                                 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๒                                                                  เวลาเรียน  ๒๐๐   ชั่วโมง       
         
           อ่านค าขวัญของจังหวัดนนทบุรี  ค าคล้องจอง ข้อความ   บทร้อยกรอง  อธิบายความหมายและ
ข้อความที่อ่าน ตั้งค าถาม ตอบค าถาม ระบุใจความส าคัญ แสดงความคิดเห็น คาดคะเนเรื่องที่อ่าน มีมารยาท
ในการอ่าน    คัดลายมือ เขียนความหมายของค าขวัญจังหวัดนนทบุรี  เขียนเรื่องสั้นๆ  มีมารยาทในการเขียน 
สนทนา เล่าเรื่อง  บอกสาระส าคัญ ตั้งค าถาม ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็นเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารมี
มารยาทในการฟัง ดู พูด เขียน  บอกความหมายพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ค า เลขไทย เอกลักษณ์ของจังหวัด
นนทบุรี ลักษณะค าคล้องจอง   เรียงค าเป็นประโยค  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาถิ่น ระบุข้อคิดที่ได้
จากการอ่าน  ฟัง ร้อง  ท่อง บทร้องเล่น  บทอาขยาน  บทร้อยกรอ  โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน  การเขียน  
การฟัง  การดูและการพูด  กระบวนการคิด   กระบวนการปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์
การใช้ภาษา ใฝ่เรียนรู้  มีความตั้งใจเรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  มีสมาธิในการเรียน  มีความคิดรวบยอด  มี
ทักษะและมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด  มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทยและมีความภาคภูมิใจในภาษาของ
ชาติด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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   ๒๗   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย                                                               สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๓                                                                   เวลาเรียน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

 
       อ่านและบอกบอกความหมายของค า  ค าคล้องจอง  ข้อความ  บทร้อยกรองง่ายๆ  เรื่องที่สนใจ  
ข้อเขียน  ค าสั่ง ค าแนะน า และข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่  และแผนภูมิของจังหวัดนนทบุรีและทั่วๆไป   คัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยายลักษณะคน สัตว์  สิ่งของ สถานที่ เขียนบันทึกประจ าวัน เขียน
จดหมายลาครู เขียนเรื่องตามจินตนาการ เล่าเรื่องจากการฟังการดู ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  พูดสื่อสารแสดง
ความคิดเห็น  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด  สะกดค า  บอกความหมาย  ระบุชนิด  หน้าที่ของค า  
การใช้พจนานุกรม    แต่งประโยค  ค าคล้องจอง  ค าขวัญ  ภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาถ่ิน  ระบุข้อคิด  ปลูกฝัง
ความชื่นชม น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับวรรณคดี วรรณกรรม  เพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  การใช้
พจนานุกรม  แต่งประโยค  ค าคล้องจอง  ค าขวัญ  ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น  วรรณกรรม วรรณคดี  
เพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  ท่องจ าบทอาขยาน  บทร้อยกรอง โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน  เขียน  ฟัง ดู 
พูด เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้ภาษา  มีความสนใจ  มีทักษะและมารยาทในการอ่าน การ
เขียน  การฟัง  การดู  และการพูด   และ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทยและมีความภาคภูมิใจในภาษาของชาติ   
ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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  ๓๑   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย                                                               สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๔                                                                   เวลาเรียน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

 
   อ่านบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง  บอกความหมาย  ค า  ประโยค  ส านวน   จับใจความเรื่องสั้น แยก

ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  คาดคะเนเหตุการณ์  สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน คัดลายมือ  เขียนค า  
แผนภาพ  โครงเรื่อง  แผนภาพความคิด ย่อความ จดหมายถึงเพ่ือน บิดามารดา  เขียนบันทึกและเขียนรายงาน
จากการศึกษาค้นคว้า เขียนเรื่องตามจินตนาการ  จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  พูด
สรุปความ  พูดแสดงความคิดเห็น  ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม รายงาน  เล่าประวัติศาสตร์  สถานที่ส าคัญ  แหล่ง
ท่องเที่ยว  บุคคลส าคัญของจังหวัดนนทบุรี  สะกดค าและบอกความหมายของค า ระบุชนิดและหน้าที่ของค า 
การใช้พจนานุกรม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองและค าขวัญ  บอกความหมายของส านวน  เปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น      ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้าน หรือนิทานคติธรรม  อธิบายข้อคิดจากการ
อ่าน  ร้องเพลงพ้ืนบ้าน  ท่องจ าบทอาขยาน บทร้อยกรอง และค าขวัญของจังหวัดนนทบุรี โดยใช้ทักษะ
กระบวนการอ่าน การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด  กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
ปฏิบัติ  ศึกษาค้นคว้า  สัมภาษณ์  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้ภาษา  มีความสนใจมีทักษะ
และมารยาทในการอ่าน เขียน  ฟัง ดู พูด มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทยและมีความภาคภูมิใจในภาษาของชาติ  
ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  
รหัสตัวช้ีวัด 

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

 
รวม   ๓๓    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย                                                                    สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๕                                                                    เวลาเรียน ๑๖๐  ชั่วโมง
  
       อ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง  ค าที่เก่ียวกับการปกครอง  ชื่อขนม  ผลไม้  อาชีพส าคัญการคมนาคม    
ของดีของจังหวัดนนทบุรี การบรรยาย  การพรรณนา  ข้อความที่มีความหมายโดยนัย  แยกข้อเท็จจริง   
ข้อคิดเห็น วิเคราะห์  แสดงความคิดเห็น  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  และหนังสือที่มีคุณค่า คัดลายมือบทร้อย
กรอง   บุคคลส าคัญของจังหวัดนนทบุรี เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
แผนภาพความคิด ย่อความ จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น  กรอกแบบ
รายการ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความรู้ความคิด ตั้งค าถาม ตอบค าถามเชิง
เหตุผล วิเคราะห์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นจากการค้นคว้า เล่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านของจังหวัดนนทบุรี  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  
จ าแนกส่วนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาถิ่น ใช้ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้อง บอกค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  แต่งบทร้อยกรอง ใช้ส านวนสุภาษิต  ค าพังเพย  สรุปเรื่องระบุข้อคิดเห็นที่ได้
จากวรรณคดี วรรณกรรม นิทานพ้ืนบ้าน  เรื่องราวเหตุการณ์ในท้องถิ่น  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี  
วรรณกรรม  ท่องจ าบทอาขยานที่ก าหนดและตามความสนใจ โดยใช้ทักษะ กระบวนการอ่าน  เขียน ฟัง ดู พูด 
กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  การศึกษาค้นคว้า  การสัมภาษณ์  เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้ภาษา  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน การ ฟัง  การดู และการพูด มีเจตคติที่
ดีต่อภาษาไทย เกิดความภาคภูมิใจในภาษาของชาติ  ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง        
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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      ๓๓        ตัวช้ีวัด 
 
                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

ท ๑๖๑๐๑   ภาษาไทย                                                                   สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๖                                                                   เวลาเรียน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

อ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ค าที่เกี่ยวกับแม่น้ า คูคลอง  สถานที่ต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี   
ข้อความที่เป็นโวหารต่างๆ  ส านวนเปรียบเทียบ  งานเขียนประเภทโน้มน้าว บทโฆษณา  ข่าวและเหตุการณ์
ส าคัญ  งานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน าและปฏิบัติตาม  ข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ และกราฟ  คัด
ลายมือตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  ประวัติอ าเภอทั้ง  ๖  ของจังหวัดนนทบุรี  เขียนสื่อสาร   เขียน
แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด เขียนเรียงความ ย่อความ เขียนจดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการ  
เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์  มีมารยาท ในการเขียน  พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจุดประสงค์ของ
เรื่องที่ฟังและดู     วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค า  กลุ่มค าหรือวลี  ระบุประโยค  ใช้ค าได้เหมาะสม  รวบรวม
ความหมายค าภาษาต่างประเทศ ภาษาพ้ืนบ้านของจังหวัดนนทบุรี  ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต  แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม  เล่านิทานพื้นบ้าน  นิราศของสุนทรภู่  วรรณกรรมพ้ืนบ้าน  ค า
จารึกเสาศิลาวัดปรมัยยิกาวาส  ของจังหวัดนนทบุรี  ท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าโดยใช้ทักษะ 
กระบวนการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู และการพูด  กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ
ปฏิบัติ  การศึกษาค้นคว้า  การสัมภาษณ์  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้ภาษา  มีมารยาทใน
การอ่าน  การเขียน  การฟัง   การดู  และการพูด  มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย เกิดความภาคภูมิใจในภาษาของ
ชาติ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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  ๓๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร ์                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                             เวลาเรียน  ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

บอก เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่เกิน
หนึ่งร้อยและศูนย์ การใช้จ านวนบอกปริมาณที่ได้จากการ การนับเพ่ิมทีละ 1  ทีละ 2  การนับลดทีละ 1 

เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  
การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย  =      >   <  
การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินห้าจ านวน 

แสดงวิธีบวก ลบและการบวก ลบระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ ความหมายของการบวก  และการใช้เครื่องหมายบวก(+) ลบ(-) การบวกที่ไม่มี
การทด การลบที่ไม่มีการกระจาย การบวก  ลบระคน  วิเคราะห์และหาค่าจากโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหา
ระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ โจทย์ปัญหาการบวก การลบระคน การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 

วัดความยาว น้ าหนัก ปริมาตรและความจุโดยไม่ใช้หน่วยที่มาตรฐาน เปรียบเทียบความยาว (สูงกว่า 
เตี้ยกว่า  ยาวกว่า  สั้นกว่า ยาวเท่ากัน สูงเท่ากัน)  การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ใช้หน่วยมาตรฐาน 
เปรียบเทียบน้ าหนัก (หนักกว่า  เบากว่า  หนักเท่ากัน)  ชั่งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  เปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุ (มากกว่า  น้อยกว่า  เท่ากัน  จุมากกว่า จุน้อยกว่า  จุเท่ากัน)   ตวงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน จ าแนกรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  ระบุจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบ
รูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ 1  ทีละ แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ 1  บอกรูปและความสัมพันธ์แบบรูปของ
รูปที่มีรูปร่าง  ขนาดหรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น                                     ใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป 1 รูป แทน 1 หน่วย     

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผล ใช้ภาษา
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ 
ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ค ๑.๑    ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 
  ค ๑.๒    ป.๑/๑   
  ค ๒.๑    ป.๑/๑ , ป.๑/๒   
  ค ๒.๒    ป.๑/๑ 
  ค ๓.๑    ป.๑/๑  
 

รวมทั้งหมด   ๑๐ ตัวชี้วัด 
 
 



๒๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร ์                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                          เวลาเรียน  ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

บอก อธิบาย เรียงล าดับ จ านวนของสิ่งต่างๆ  สิ่งต่างๆ  ตามจ านวนที่ก าหนด อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ จ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จ านวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม หาค่า แสดงวิธีหา
ค าตอบ หาผลลัพธ์ ค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบของ
จ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจ านวน ๑ หลัก
กับจ านวนไม่เกิน ๒ หลัก ค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก 
ตัวหาร ๑ หลัก โดยที่ผลหารมี ๑ หลักทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว โจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับไม่
เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียวกัน แก้โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนักที่มี
หน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
แผนภูมิรูปภาพโจทย์ปัญหา  เมื่อก าหนดรูป ๑ รูป แทน ๒ หน่วย ๕ หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย วัดและเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด ปริมาตรและความจุ
เป็นลิตร จ าแนก ความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด ปริมาตร
และความจุเป็นลิตร จ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < ลักษณะของรูปหลาย
เหลี่ยมและวงกลม และใช้ข้อมูล หาค าตอบเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูล  แผนภูมิรูปภาพโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนด
รูป   ๑ รูป แทน ๒ หน่วย ๕ หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย 
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลในการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ใน
คณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ  
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สนใจ  ตั้งใจ รอบคอบ รับผิดชอบ มีวินัย และมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ค ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 
  ค ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖ 
  ค ๒.๒   ป.๒/๑  
  ค ๓.๑   ป.๒/๑  
 
รวม  ๑๖  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 



๒๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร ์                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                      เวลาเรียน   ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษา อ่าน เขียน บอก เปรียบเทียบ และเรียงล าดับเกี่ยวกับ จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 
เศษส่วน หาผลลัพธ์และแสดงวิธีหาค าตอบเกี่ยวกับ การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์ การบวก การลบเศษส่วน เงิน  เวลา ความยาว น้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตัน
กับกิโลกรัม ปริมาตรและความจุ เก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล ระบุ เกี่ยวกับ แบบรูป รูปเรขาคณิต
สองมิติ เลือกใช้เครื่องมือวัดและบอกเกี่ยวกับความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร  เมตรและเซนติเมตร 
น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีดกิโลกรัมและกรัม คาดคะเนเกี่ยวกับ ความยาว น้ าหนัก ปริมาตรและความจุเป็น
ลิตรและมิลลิลิตร เขียนแผนภูมิรูปภาพ ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ เขียนตารางทางเดียวและใช้ข้อมูลจากตาราง  

โดยใช้ความรู้ หลักการ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้เหตุผลการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษา
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ  

เพ่ือให้มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ น าไป
พัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
      ค ๑.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐ , ป.๓/๑๑ 
      ค ๑.๒   ป.๓/๑  
      ค ๒.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐, ป.๓/๑๑, 
    ป.๓/๑๒, ป.๓/๑๓    
      ค ๒.๒   ป.๓/๑  
      ค ๓.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒     
 
รวม  ๒๘  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร ์                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                                       เวลาเรียน  ๑๖๐ ชัว่โมง 
 

       เขียน อ่าน เปรียบเทียบ เรียงล าดับ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ
ศูนย์ เศษส่วน ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง วิเคราะห์ แสดงวิธีหาค าตอบโจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหาระคนของจ านวน
นับและศูนย์ ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน บอก หา คาดคะเน แก้ปัญหา ความสัมพันธ์ของ
หน่วยการวัดความยาว น้ าหนักปริมาตรหรือความจุ พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เวลาบนหน้าปัดนาฬิกา เวลา
โดยใช้จุด ระยะเวลาความยาว น้ าหนักการชั่ง การตวง เงิน เขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย อ่าน เขียน บันทึก
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา ชนิดของมุม ชื่อมุม ส่วนประกอบของมุม ใช้สัญลักษณ์เส้นตรงหรือส่วนของ
เส้นตรงคู่ใดขนานกัน สัญลักษณ์แสดงการขนานส่วนประกอบของรูปวงกลม รูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมี
ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก บอก จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด
เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรจ านวนแกนสมมาตร ประดิษฐ์รูปเรขาคณิต ลวดลายต่างๆ วิเคราะห์จ านวนและ
ความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ทีละเท่ากันรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่
ก าหนดให้ รวบรวม อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งและตาราง 
        ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
        น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อย่างสร้างสรรค์ รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน ละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

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

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

 
รวม  ๒๒  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร ์                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                             เวลาเรียน  ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

เขียน บอก จ าแนก เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ 1,000 ในรูป
ทศนิยม แผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็นจ านวนนับ ลักษณะของปริซึม รูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  

ใช้ข้อมูล ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
สร้าง เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ก าหนดให้ รูปสี่เหลี่ยม

ชนิดต่าง ๆ เมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม 
       หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร และแสดงวิธีหาค าตอบ เศษส่วนและจ านวนคละ ทศนิยมที่ผลคูณ
เป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง ตัวตั้งเป็นจ านวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่งและตัวหารเป็นจ านวนนับ
ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง โจทย์ปัญหา โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การ
คูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน  โจทย์ปัญหาการบวก การลบการคูณการหารทศนิยม 2 ขั้นตอน โจทย์ปัญหา
ร้อยละไม่เกิน 2 ขั้นตอน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยม พื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน    
       โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  
การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

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

 
รวม  ๑๙  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
   

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร ์                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                                                      เวลาเรียน   ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
       ศึกษา ฝึกทักษะ คิดค านวณ เปรียบเทียบและเรียงล าดับเกี่ยวกับ เศษส่วน อัตราส่วน หาอัตราส่วนที่
เท่ากับอัตราส่วนที่ก าหนดให้ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาของอัตราส่วน แสดงวิธีหาค าตอบและหาผลลัพธ์ และ
แก้ปัญหา เกี่ยวกับ ห.ร.ม. ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ จ านวน การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน 
จ านวนคละ  ทศนิยมที่ตัวหารและ ผลหาร เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง อัตราส่วนและร้อยละ เกี่ยวกับแบบ
รูป ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปเรขาคณิตสองมิติ บอก จ าแนก สร้าง ระบุ เกี่ยวกับรูป
เรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่างๆ ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลม 
 โดยมุ่งเน้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์จริงและ
ศาสตร์อื่นๆ ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
       เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การ
น าเสนอ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ทั้งในและนอกชั้นเรียน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน การศึกษาต่อ ด ารงชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

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

 
รวม ๒๐ ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                                       เวลาเรียน   8๐  ชั่วโมง 

 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  โครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์  ลักษณะหน้าที่และความส าคัญของอวัยวะ

ภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น  ลักษณะและสมบัติของวัสดุที่ใช้
ท าของเล่น  องค์ประกอบและสมบัติของดิน  ดวงดาวในท้องฟ้า  

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต สังเกต อธิบายลักษณะหน้าที่ของโครงสร้าง
ภายนอกของพืชและสัตว์ ลักษณะหน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษา
สุขภาพ ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และน ามาจัดจ าแนกโดยใช้ลักษณะ ภายนอกเป็นเกณฑ์ การจ าแนก
สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น การน าไปใช้ประโยชน์  ลักษณะสมบัติของวัสดุที่ใช้ท าของเล่น ของใช้ในชีวิตประจ าวัน ทดลอง 
อธิบายการดึง การผลักวัตถุ องค์ประกอบและสมบัติของดิน การใช้ประโยชน์จากดินในท้องถิ่น ระบุในท้องฟ้ามีดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว  แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้กฎการลองผิดลองถูกการเปรียบเทียบ  แสดงล าดับ
ขั้นตอนการท างาน หรือ การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ  เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน
อย่างเหมาะสม 

สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ ส ารวจ ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
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 ๘.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕  

 
รวมทั้งหมด  ๑๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว ๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                        เวลาเรียน  8๐  ชั่วโมง 
 
          ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและ
สัตว์ ประโยชน์ของพืชและสัตว์ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์  ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ ชนิดและสมบัติของวัสดุที่น ามาท าเป็นของเล่นและของใช้สมบัติของแม่เหล็กและการน าไปใช้
ประโยชน์ การเกิดแรง  พลังงานไฟฟ้า สมบัติและประเภทของดิน การน าไปใช้ประโยชน์ดวงอาทิตย์ 

ศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพืชและปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเจริญ
เติบของพืชและสัตว์ การดูแลพืชและสัตว์ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ ประโยชน์ของพืชและสัตว์ใน
ท้องถิ่นที่มีต่อมนุษย์ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์ ปัจจัยที่ส าคัญต่อการด ารง ชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ ชนิดและสมบัติของวัสดุที่น ามาท าเป็นของเล่น ของใช้ในชีวิต ประจ าวัน การเลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย สมบัติของแม่เหล็กและการน าแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์ การเกิดและสมบัติของแรง 
พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่ การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน และการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สมบัติ
และประเภทของดิน การน าไปใช้ประโยชน์ ความส าคัญของดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานของโลก แสดงล าดับ
ขั้นตอนการท างาน หรือ การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจห าข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา 
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม  

สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ ส ารวจ ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ด ารงชีวิต
อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

 
รวมทั้งหมด  ๑๖ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 



๓๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว ๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                        เวลาเรียน  8๐  ชั่วโมง 

 
สิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 

ชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเล่นและของใช้  ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ  แรง
และการเคลื่อนที่ พลังงานไฟฟ้า แหล่งน้ า ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

ศึกษาวิเคราะห์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่น ชนิด
สมบัติและประโยชน์ของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเล่นและของใช้ การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ลักษณะของวัสดุเมื่อถูก
ท าให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ประโยชน์และอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่เป็นของเล่นของใช้ แรงมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนที่ของวัสดุ แรงโน้มถ่วงคือแรงดึงดูดของโลกที่กระท าต่อวัตถุ แหล่งพลังงานไฟฟ้า
ในธรรมชาติ ความส าคัญของพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน แหล่งน้ าและประโยชน์แหล่งน้ าในท้องถิ่น สมบัติบาง
ประการของน้ า ความจ าเป็นของน้ าต่อชีวิต ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดวงดาว ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น แสดง
อัลกอริทึมในการท างาน หรือ การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจห าข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม 
ประมวลผล และน าเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 

สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ ส ารวจ ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔     
ว ๒.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒   
ว ๒.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ว ๒.๓   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ว ๓.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓    
ว ๓.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
ว ๘.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 

 
รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 



๓๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว ๑4๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                    เวลาเรียน   120  ชั่วโมง 
 
 

       พืชและสัตว์  การตอบสนองต่อสิ่งเร้า การพัฒนาอุตสาหกรรม แสง ดินและหิน  ระบบสุริยะ  ศึกษาวิเคราะห์ 
โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืชโดยใช้ ปัจจัยบางประการที่ จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช การ
ตอบสนองของพืชต่อสภาพแวดล้อม พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตร การเคลื่อนที่ของแสง จากแหล่งก าเนิด การเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง การสะท้อง การหักเหของแสง การ
เปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลสุริยะและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์การเกิดดินจากหินที่ผุพัง
ผสมซากพืชและสัตว์ ชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น ลักษณะของระบบสุริยะ   ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย  ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 
และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่
หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ ส ารวจ ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรักชาต ิ  ศาสน์กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สจุริต  มีวนิัย  ใฝเ่รียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเปน็ไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจรยิธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 

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

 
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
 

ว ๑5๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                     เวลาเรียน  120  ชั่วโมง 
 
 

        การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์  การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต  สมบัติของวัสดุและการน ามาใช้
ประโยชน์  แรง  พลังงานเสียง  การเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง ฝน ลูกเห็บ วัฎจักรน้ า  บรรยากาศ   ดวงดาวในท้องฟ้า        

       ศึกษาวิเคราะห์ ดอก ส่วนประกอบของดอก หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์และการ
ขยายพันธุ์ของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์  วัฎจักร ชีวิตของสัตว์และการ
น าไปใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม  การจ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะภายในและ
ภายนอกในเกณฑ์ท่ีปรากฏที่มีรายละเอียดมากขึ้นเป็นเกณฑ์ สมบัติของวัสดุ  ความยืดหยุ่น  ความแข็ง  ความเหนียว  
การน าความร้อน  การน าไฟฟ้า  และความหนาแน่น การน าวัสดุต่าง ๆ มาใช้ท าเครื่องใช้ตามสมบัติของวัสดุนั้น แรง
ลัพธ์ความดันของของเหลวท าให้วัตถุจมหรือลอย แรงเสียดทานเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานจาก
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เสียงสูง ต่ า ที่เกิดขึ้นอยู่กับความถี่ในการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียงดังมีพลังงานมากกว่า
เสียงเบา เสียงดังมาก ๆ  และฟังเป็นเวลานาน ๆ  จะเป็นอันตรายต่อหู  ผลของปรากฏการณ์ การเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง 
ฝน ลูกเห็บ วัฎจักรน้ า อุณหภูมิ ความชื้น ความดันของบรรยากาศ การเกิดลมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศและภัยธรรมในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากพลังงานลม ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว ทิศ  แผนที่ดาว 
ท าให้มนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุในท้องฟ้า   ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย 
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน น าเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มี
มารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่
เหมาะสม  

สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ ส ารวจ ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

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

 
รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 

 
 
 



๓๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว ๑6๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                    เวลาเรียน   120  ชั่วโมง 
 

     พัฒนาการและระบบร่างกายของมนุษย์  สารอาหาร ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต  ห่วงโซ่อาหาร  สายใยอาหาร  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ของสารและการเปลี่ยนแปลง  ไฟฟ้า  พลังงาน ความร้อนและการใช้ประโยชน์  ธรณีภาค  
การเกิดฤดูกาล  ข้างขึ้น  ข้างแรม สุริยุปราคา และจันทรุปราคา   เทคโนโลยีอวกาศ 

ศึกษาวิเคราะห์ การเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดถึงวัยผู้ใหญ่ การท างานร่วมกันของระบบต่างๆ  ของร่างกาย
มนุษย์ ความจ าเป็นที่ร่างกายต้องการสารอาหารที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับเพศและวัย ผลของการได้รับสารอาหารบางชนิดที่มี
ผลต่อการท างานของระบบในร่างกาย ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ  กับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบโซ่อาหาร และ
สายใยอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการด ารง ชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่น ผลของการเพ่ิมของ
ประชากร มนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สมบัติของสาร การจ าแนกสาร การแยกสารบางชนิดที่ผสมกันออกจากกัน สาร
และการใช้สารในชีวิต ประจ าวัน สมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ประกอบด้วย 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม และแบบขนาน การน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันแม่เหล็กไฟฟ้า อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การน าความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความ
ร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อน ประโยชน์ของการถ่ายโอนความร้อน สมบัติของการดูดกลืนและการคายความร้อนของวัตถุ การ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความร้อนท าให้วัตถุขยายตัว การน าความรู้เรื่องการขยายตัวของวัตถุเมื่อได้รับ ความร้อนไปใช้
ประโยชน์ การจ าแนกประเภทของหิน การเปลี่ยนแปลงของหินและธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
ฤดูกาล ข้างขึ้น ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อวกาศ การส ารวจข้อมูลของวัตถุท้องฟ้า ท า
ให้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะทั้งในและนอกระบบสุริยะเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย   ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ตรวจห าข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข  ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ ส ารวจ ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

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 ๘.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
 
รวมทั้งหมด  ๓๗  ตัวช้ีวัด 



๓๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ                          สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                                           เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง 
 
         ศึกษาวิเคราะห์ พุทธประวัติ  ประวัติพุทธสาวก หลักธรรมทางพุทธศาสนา  การบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา  หน้าที่ชาวพุทธ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันส าคัญทางศาสนา ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน ปฏิบัติดีมีสุข บทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และโรงเรียน สิทธิ เสรีภาพ 
และหน้าที่ของเรา วิถีชีวิตประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน การซื้อขายแลกเปลี่ ยนสินค้าและบริการ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการออม จ าแนกสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ ใช้แผนผังง่ายๆ ในการแสดงต าแหน่งของ สิ่งต่างๆ ใน
ห้องเรียน สังเกต การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน บอกสิ่งต่างๆ ที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีส่วนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและชั้นเรียน 

 ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น  การอภิปราย การ
แก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การจัดการและการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมือง
ดีของประเทศชาติ และสังคมโลก ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 
 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 
 
รวมทั้งหมด  ๒3 ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 

 
 
 
 



๓๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ                          สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                                           เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง 

 
       ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติ พุทธสาวก ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง  หลักธรรมของศาสนา การท า
ความดี  พ้ืนฐานสมาธิ การฝึกสมาธิเบื้องต้น ศาสดาและคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ การฝึกมารยาทชาวพุทธ 
กิจกรรมและพิธีกรรมวันส าคัญของพุทธศาสนา การปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ หน้าที่ใน
ชีวิตประจ าวัน การแสดงความเคารพกริยามารยาทไทย ความแตกต่างของคนในสังคม สิทธิและเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อ่ืน ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว บทบาท อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียน
และชุมชน ทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพของครอบครัว การท า
บัญชีรับ-จ่าย การออม ความส าคัญของสินค้าและบริการ บทบาทผู้ซื้อและผู้บริโภค  ระบุสิ่งแวดล้อม ทาง
ธรรมชาติและ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ระบุต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่
ปรากฏใน แผนผัง แผนที่ รูปถ่าย และลูกโลก สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และ ดวง
จันทร์ ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์  ความส าคัญ ของสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น จ าแนกและ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช้แล้วไม่หมดไป และที่ใช้แล้วหมดไป ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน 

 ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย การ
แก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การจัดการและการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ และสังคมโลก ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 
  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 

 
รวมตัวช้ีวัดทั้งหมด  ๒๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ                            สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                           เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง 
 
        ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติ พุทธสาวก ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่างหลักธรรมของศาสนา การท า
ความดี พ้ืนฐานสมาธิ การฝึกสมาธิเบื้องต้น ศาสดาและคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ การฝึกมารยาทชาวพุทธ 
กิจกรรมและพิธีกรรมวันส าคัญของพุทธศาสนา การปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ หน้าที่ใน
ชีวิตประจ าวัน การแสดงความเคารพกิริยามารยาทไทย ความแตกต่างของคนในสังคม สิทธิและเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อ่ืนความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว บทบาท อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียน
และชุมชน ทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพของครอบครัว การท า
บัญชีรับ-จ่าย การออม ความส าคัญของสินค้าและบริการ บทบาทผู้ซื้อและผู้บริโภค ช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน 
อนาคต สืบค้นเหตุการณ์วิถีชีวิตคน สาเหตุการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ วัฒนธรรมประเพณีที่มีต่อสังคมไทย 
ส ารวจข้อมูล ทางภูมิศาสตร์ ในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่ และรูปถ่าย แสดงความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะทิศทาง วาดแผนผัง แสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญ ในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 
เปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุ ที่ท าให้เกิดมลพิษ โดยมนุษย์ อธิบายความแตกต่างของลักษณะเมืองและชนบท 
อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะ ทางกายภาพกับ การด าเนินชีวิต ของคนในชุมชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชน 
         ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น  การอภิปราย การ
แก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การจัดการและการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติและสังคมโลก ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, 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.๓/3, 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 
ส ๕.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.3/6 

 
รวมทั้งหมด ๓1  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา                             สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                                           เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง 
 
         บอก อธิบาย ระบุ วิเคราะห์ แยกแยะ ยกตัวอย่าง เสนอวิธีการ แสดงตนมีส่วนร่วม ปฏิบัติ ชื่นชมอภิปราย 
สืบค้น    หรือสรุปความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศา
สนิกชน  พุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง   
พระรัตนตรัย  ไตรสิกขาโอวาท 3 ความดีของบุคคล สวดมนต์และพัฒนาจิต  หลักธรรมของศาสนาเพ่ือการอยู่
ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์ ประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาศาสนสถาน มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม พลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้น าและผู้ตาม สิทธิพื้นฐานของเด็ก ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข อ านาจอธิปไตย และความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ สิทธิพ้ืนฐานใน
ฐานะผู้บริโภค เศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้าที่เบื้องต้นของเงิน ใช้แผนที่ 
ภาพถ่าย เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และใช้ภูมิสารสนเทศ ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 
แหล่งทรัพยากรและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในจังหวัด มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือก่อให้เกิดการ
ด าเนินชีวิตที่พัฒนาอย่างยั่งยืน 
        ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์  การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด   กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการสรุปเพ่ือตอบค าถาม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม
โลก ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

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

ส ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
ส ๒.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒, ป.๔/๓,  
ส ๓.๑  ป.๔ /๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
ส ๓.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/ ๒, ป.๔/๓  

 ส ๕.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 
รวมทั้งหมด  27  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 



๔๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษาฯ                                   สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                              เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง 
 

 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
และหลักในการพัฒนาชาติไทย สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์  จนถึงพุทธกิจส าคัญหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก  ชาดก   เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด อธิบายองค์ประกอบและความส าคัญของพระ
ไตรปิฏก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา  มีสติที่เป็น
พ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่
ตนนับถืออย่างเรียบง่าย ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม  และวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนด และอภิปราย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
การเป็นผู้น าและผู้ตาม สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก ความแตกต่างทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อ านาจ
อธิปไตย และความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง 
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพ้ืนฐานในฐานะ
ผู้บริโภค เศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน รู้ต าแหน่ง ( พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด 
ลองจิจูด) ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศในการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การตั้งถิ่นฐานการย้าย
ถิ่น วิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค การรักษาและท าลายสภาพแวดล้อม แนวคิดในการรักษา
สภาพแวดล้อมในภูมิภาค มีส่วนร่วมในการจัดการสภาพแวดล้อมและแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
อย่างสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
          ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดการและการปฏิบัติ  
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย กระบวนการตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปเพ่ือตอบค าถาม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ รักชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน  มีจิตสาธารณะ คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
 ส ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๓, ป.๕/๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 ส ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔  
 ส ๒.๒  ป. ๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 

ส ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส ๓.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

 ส ๕.๑  ป.๕ /๑, ป.๕/๒  
 ส ๕.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวช้ีวัด 



๔๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษาฯ                            สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                                                           เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง 
 

 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
และหลักในการพัฒนาชาติไทย  สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจส าคัญหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก  ชาดก   เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด อธิบายองค์ประกอบและความส าคัญของพระ
ไตรปิฏก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็น
พ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่
ตนนับถืออย่างเรียบง่าย ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนด และอภิปราย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
การเป็นผู้น าและผู้ตาม สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อ านาจ
อธิปไตย และความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง 
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพ้ืนฐานในฐานะ
ผู้บริโภค เศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน รู้ต าแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด 
ลองจิจูด) ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศในการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การตั้งถิ่นฐานการย้าย
ถิ่น วิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค การรักษาและท าลายสภาพแวดล้อม แนวคิดในการรักษา
สภาพแวดล้อมในภูมิภาค 
          ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดการและการปฏิบัติ  
กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายกระบวนการตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปเพ่ือตอบค าถาม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ รักชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๑    ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗,ป ๖/๘, ป ๖/๙ 
 ส ๑.๒    ป.๖/๑, ป.๖/๓, ป.๖/๓ , ป.๖/๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ส ๒.๑    ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔,ป ๖/๕  
 ส ๒.๒    ป. ๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 

ส ๓.๑    ป. ๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ส ๓.๒    ป. ๖/๑, ป.๖/๒ 

 ส ๕.๑    ป. ๖/๑, ป.๖/๒ 
 ส ๕.๒    ป. ๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
 

รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวช้ีวัด 
 



๔๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์                              สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                                       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง 
 

บอก  อดีต  ปัจจุบัน  อนาคต   สัญลักษณ์ของชาติไทย   ชุมชนของเรา  ความภูมิใจและเห็นคุณค่า
ความเป็นไทย 
 ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น    การอภิปราย  การ
แก้ปัญหา   การเรียนรู้   กระบวนการกลุ่ม   การจัดการและการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการน าความรู้สิ่งที่น่าภาคภูมิใจในอ าเภอปากเกร็ดไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
 
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 
 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์                              สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                                       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง 
 

เข้าใจช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน อนาคต  สืบค้นเหตุการณ์วิถีชีวิตคน สาเหตุการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ 
วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีต่อสังคมไทย  

ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น    การอภิปราย  การ
แก้ปัญหา  การเรียนรู้  กระบวนการกลุ่ม การจัดการและการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ด ารงชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด   

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

 
รวมตัวช้ีวัด  ๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๓๑๐๒   ประวัติศาสตร์                            สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                            เวลาเรียน    ๔๐  ชั่วโมง 
 

หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 
ลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนเปรียบเทียบ ความเหมือนและความต่าง
ทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืนๆ ระบุพระนาม และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่
เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาล
ปัจจุบัน วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ  

ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย การ
แก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การจัดการและการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
ตัวช้ีวัด 

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

 
รวมทั้งหมด   ๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์                             สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง 
 

ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ  อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป
แยกแยะ  ประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการ
ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบ
ในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป   บอกประวัติและ
ผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย  อธิบาย ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยสุโขทัย  ประวัติบุคคลส าคัญของ
ประเทศ 

ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย การ
แก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การจัดการและการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์                               สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                          เวลาเรียน   ๔๐  ชั่วโมง 
 

สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลายรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือตอบ
ค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว
ในท้องถิ่น อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  ต่อสังคมไทยปัจจุบัน โดยสังเขปอธิบาย พัฒนา การของ
อาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง
ของอาณาจักรอยุธยา บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี  อธิบายภูมิปัญญาไทยที่
ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น  การอภิปราย การ
แก้ปัญหา  การเรียนรู้  กระบวนการกลุ่ม การจัดการและการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
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 
 
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์                               สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                           เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง 
 

ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  ข้อมูลจากหลักฐาน
ที่หลากหลายในการท าความเข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ
เพ่ือนบ้านในปัจจุบัน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการ
ปกครอง  ผลงานของบุคคลส าคัญด้านต่างๆ  ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ไว้   

ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น  การอภิปราย การ
แก้ปัญหา  การเรียนรู้  กระบวนการกลุ่ม การจัดการและการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

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

 



๔๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส ๑๑๑๓๑  หน้าที่พลเมือง                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                       เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 
 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพ  การรับประทานอาหาร  การทักทายด้วย
วาจาและยิ้ม  แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่  เห็นความส าคัญของภาษาไทย  
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ใน
เรื่องการออมและการประหยัด  หลักการทรงงานในเรื่องการประหยัดความเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด  ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกาและหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาด การ
รักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน 
ในเรื่องการเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเอง และผู้อื่นในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนในกรณีความคิดเห็นไม่ตรงกัน การ
ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต อดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวน 
การปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์  และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ 
รักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีวินัยในตนเอง ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 
๓. เห็นความส าคัญของภาษาไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้ 



๕๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส ๑๑๑๓๒   หน้าที่พลเมือง                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                  เวลาเรียน   ๔๐ ชั่วโมง  
 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการพูด ด้วยถ้อยค าไพเราะ และการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน  เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย  ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์   ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องความขยันและความอดทน  หลักการทรงงานในเรื่องการพ่ึงตนเองและรู้รักสามัคคี และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องการแต่งกายการ เข้าแถว การดูแล
พ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการ
เป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืนในเรื่องเชื้อชาติ  ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนในกรณีหน้าที่และความรับผิดชอบ
และการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติ  จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีวินัยในตนเอง ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้ 



๕๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส ๑๑๑๓๓  หน้าที่พลเมือง                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                   เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง 
 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ แสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องความซื่อสัตย์ และความเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีส่วนร่วม และความเพียร และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ และหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการ
ใช้และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ และสถานที่ของส่วนรวม ปฏิบัติตน ตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดี
ของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช้สิทธิ  และหน้าที่ และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ
ความสามารถ ถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยการไม่
รังแก ไม่ท าร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนในกรณีการ
ใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง โดยใช้กระบวนการ
คิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีวินัยในตนเอง ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน 
๓. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง   
            

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 



๕๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส ๑๑๑๓๔  หน้าที่พลเมือง                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                        เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง  
 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆ ในเรื่องการกล่าวค าต้อนรับการแนะน า
ตัวเอง  และแนะน าสถานที่  แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคม มีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทนและ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
เรื่องการใช้สินค้าไทย  ดูแลรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และสาธารณสมบัติ  ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร  ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีวินัย และการ
ข่มใจ หลักการทรงงานในเรื่องประโยชน์ส่วนรวม และพออยู่พอกิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้าง และปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาด การ
รักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง กติกา ด้วยหลักเหตุผล
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว และห้องเรียน
ในเรื่องการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี  การมีเหตุผล  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการปฏิบัติตาม
เสียงข้างมาก และยอมรับเสียงข้างน้อย  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและ
ห้องเรียน  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ
ความสามารถ ถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการ
ไม่รังแก ไม่ท าร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น  
ในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  และ
กระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จดัการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  มีวินัยในตนเอง ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
  



๕๓ 

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๔. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว 
    และห้องเรียน 
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส ๑๑๑๓๕ หน้าที่พลเมือง                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง  

 
เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการ

ต้อนรับผู้มาเยือน รู้คุณค่า ใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วน
ร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการ
ใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตาม
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และความ
สามัคคี หลักการทรงงานในเรื่องการท าตามล าดับขั้นและท างานอย่างมีความสุข และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนในการรักษาความสะอาดการรักษา
ของใช้ร่วมกัน และการดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎระเบียบด้วย
หลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและ
โรงเรียนในเรื่องการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกต้อง และหลักเหตุผล การยึดถือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและ
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากร และการขัดแย้งทางความคิด และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  มีวินัยในตนเอง ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
 

 
 
 
  



๕๕ 

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. รู้คุณค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียน 
    และโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพา 
    ซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๕๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส ๑๖๒๓๖   หน้าที่พลเมือง                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง  

 
ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบัติตน

ตามกาลเทศะ และการต้อนรับผู้มาเยือน มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแนะน าผู้ อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ด้วยการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร  ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความ
ใฝ่รู้ ความกตัญญู หลักการทรงงานในเรื่ององค์รวม และท าให้ง่าย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ ของห้องเรียนและโรงเรียนในการ
ใช้และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนด้วยการเป็นผู้น า  และการเป็นสมาชิกที่ดี การยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ การใช้สิทธิและหน้าที่  การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิต  วัฒนธรรมศาสนาและ
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่น
ผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยในเรื่องการการละเมิด
สิทธิ การรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี   ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี   มีวินัยในตนเอง ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

 
 

 
 
 
 
 



๕๗ 

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 
๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแนะน าผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน 
    พระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 
๗. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม 
    ของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและ 
    พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕๘ 

 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๑๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา                                    สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                                    เวลาเรียน   40 ชั่วโมง 
 
            ศึกษาและวิเคราะห์ อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก เรื่อง ตา หู จมูก ผม มือ เท้า เล็บ 
และผิวหนัง อวัยวะในช่องปาก เรื่อง ปาก ลิ้น ฟัน และเหงือกรวมถึงอธิบายวิธีการดูแลรักษา  การเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศมีทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกละเมิดทางเพศ การปฏิบัติ
ตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ลักษณะอาการเจ็บป่วยและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน การป้องกันอันตรายจากการเล่น รวมถึงการขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน 
   ศึกษาและวิเคราะห์ ปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนไหวและการใช้อุปกรณ์
ประกอบในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ฝึกวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะการนั่ง ยืน ก้มเงย เอียงซ้ายและขวา 
ข้อมือ ข้อเท้า แขน ขา รวมถึงการเดิน วิ่ง กระโดด กลิ้งตัว เพ่ือให้มีทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬา มีความ
คล่องตัวว่องไวมีทักษะประสาทสัมพันธ์ที่ดี รักการออกก าลังกาย มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา ข้อตกลงในเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน 
    โดยใช้การอธิบาย บอก ระบุ การแสดง และปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือให้มีสุขภาพดีทั้ง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการปฏิบัติการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวแบบประกอบ
อุปกรณ ์ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 

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

 
รวม   ๑๕     ตัวชี้วัด 

 

 

 
 



๖๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                                      สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                                    เวลาเรียน   40 ชั่วโมง 
 
   ศึกษาและวิเคราะห์ โครงสร้างลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน เรื่อง สมอง หัวใจ  ตับ  ไต  
ปอด ม้าม กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ วิธีการดูแลรักษา  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และพัฒนาการทางเพศ  มีทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกละเมิดทางเพศ การปฏิบัติ ตนตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ ลักษณะอาการเจ็บป่วยและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง การป้องกัน
อันตรายภายในบ้านและโรงเรียน การป้องกันอันตรายจากการเล่น รวมถึงการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน 
   ศึกษาและวิเคราะห์ การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และการใช้อุปกรณ์ประกอบในการ
เล่นเกมเบ็ดเตล็ด สร้างความสัมพันธ์ในลักษณะการนั่ง ยืน ก้มเงย เอียงซ้ายและขวา ข้อมือ ข้อเท้า แขน ขา 
รวมถึงการเดิน วิ่ง กระโดด กลิ้งตัว มีทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬา มีความคล่องตัวว่องไว  มีทักษะประสาท
สัมพันธ์ที่ดี รักการออกก าลังกาย มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา ข้อตกลงในเล่นเกมเบ็ดเตล็ด มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
    โดยใช้กระการกลุ่ม อธิบาย บอก ระบุ การแสดง และปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือให้มี
สุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการปฏิบัติการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และเคลื่อนไหว
แบบประกอบอุปกรณ์ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 

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

 
รวม  ๑๕   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 
 
 



๖๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                                     สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                                    เวลาเรียน   40 ชั่วโมง 
 
   ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ เปรียบเทียบตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน   วิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ความส าคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง สร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน  รวมหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ  สามารถการติดต่อและรู้
วิธีการป้องกันการแพร่ กระจายของโรค จ าแนกอาหารหลัก ๕ หมู่ เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ ๕ หมู่ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม แปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ตามค าแนะน า ปฏิบัติตน
เพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง  ขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่ง
ต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ ปฐมพยาบาล  เมื่อบาดเจ็บจากการเล่น 
   ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะในการจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน และการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบขณะอยู่กับที่ เคลื่อนไหวและการใช้อุปกรณ์ประกอบในการเล่นยืดหยุ่นขั้น
พ้ืนฐานด้วยการกลิ้ง ม้วนตัว กระโดด ห้อยโหน หกกบ หกสามเส้า หกศีรษะตั้ง การทรงตัว ความอ่อนตัว ความ
คล่องตัว เพ่ือให้มีความสามารถในการเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีขั้นตอน ปลอดภัย มีความอดทน มีการ
ตัดสินใจ และการทรงตัวที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐาน การสร้างเสริมสุขภาพ มีวินัย  เคารพ
สิทธิ กฎ กติกาในการเล่นยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัด โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การอธิบาย บอก ระบุ การ
แสดง และการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการ
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ น าทักษะเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 

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

 
รวม  ๑๘   ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 



๖๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                                     สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                 เวลาเรียน   ๘๐    ชั่วโมง 
 
            ศึกษา วิเคราะห์ระบบภายในร่างกายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพ  รวมถึงการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ และมีวิธีดูแลกล้ามเนื้อ  กระดูก และข้อให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังต้อง
ดูแลตนเองและครอบครัวเกี่ยวคุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว พฤติกรรมที่
เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไม่ เหมาะสมในเรื่อง
เพศ ทักษะ รวมถึงการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด กีฬาพ้ืนฐานได้อย่างน้อย ๑ ชนิด 
ออกก าลังกาย เล่นเกม และกีฬาที่ตนเองชอบและมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองตาม
ตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อ่ืน กฎ กติกาการเล่นกีฬาพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาที่เล่น มีการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ์  ความรู้สึกท่ีมีผลต่อสุขภาพ ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เพ่ือการเลือกบริโภค ดูแลสมรรถภาพทางกายตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย ความส าคัญของ
การใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี วิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย 
และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผลเสียของการสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ที่มีต่อสุขภาพและการป้องกัน    
   โดยใช้การกระบวนการกลุ่มและการปฏิบัติ รวมถึงการอธิบาย การแสดง ระบุ ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ มีวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายให้เหมาะสมกับวัย ของตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึงมีทักษะการ
เคลื่อนไหวอยู่กับที่ เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ ร่างกายที่จ าเป็นส าหรับชีวิตและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 

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

 
รวม ๑๙   ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 



๖๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                                        สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                                   เวลาเรียน   ๘๐  ชั่วโมง 
 
            ศึกษาระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย รวมถึงวิธีการดูแลรักษา การเปลี่ยนแปลงทางเพศและการดูแล
ตนเองที่ถูกต้อง การวางตนที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย แก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวที่เกิดจาก
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อสุขภาพ ปฏิบัติ
ตนป้องกันโรคที่เกิดในชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา ปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด วิเคราะห์ผลผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพที่มีผลต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท าลายตนเอง ครอบครัว สังคม การปฏิบัติและการหลีกเลี่ยงสาร
เสพติด และสื่ออินเตอร์เน็ต เกมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ วิธีการป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา   
            ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะในการจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน และการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบขณะอยู่กับที่ เคลื่อนไหวและการใช้อุปกรณ์ประกอบในการเล่นยืดหยุ่นขั้น
พ้ืนฐานด้วยการกลิ้ง ม้วนตัว กระโดด ห้อยโหน หกกบ หกสามเส้า หกศีรษะตั้ง การทรงตัว ความอ่อนตัว ความ
คล่องตัว เพ่ือให้มีความสามารถในการเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีขั้นตอน ปลอดภัย มีความอดทน มีการ
ตัดสินใจ และการทรงตัวที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐาน  การสร้างเสริมสุขภาพ มีวินัย เคารพ
สิทธิ กฎ กติกาในการเล่นยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด 
    โดยใช้การกระบวนการกลุ่ม การอธิบาย บอก ระบุ การแสดง และการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
เพ่ือให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เคลื่อนที่และเคลื่อนไหว
โดยใช้อุปกรณ์  น าทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด ารงชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 

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

 
รวม ๒๕  ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 



๖๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                                       สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                    เวลาเรียน   ๘๐ ชั่วโมง 
                
            ศึกษาระบบสืบพันธ์ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ รวมถึงวิธีการดูแลรักษาให้ระบบต่างๆ ของ
ร่างกายให้ท างานตามปกติ  การสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับผู้อ่ืน พฤติกรรมเสี่ยง เพศสัมพันธ์ การติดเชื้อ
เอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัย สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ โรคติดต่อ ผลกระทบจากโรคระบาด วิธีการ
ป้องกันการระบาดของโรค พฤติกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับสุขภาพของส่วนร่วม วิธีการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ภัยธรรมชาติ การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติด ทักษะการ
หลีกเลี่ยงสารเสพติด  
            ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อ่ืนแบบผลัดแบบผสมผสานในร่วมกิจกรรม
ทางกาย และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบขณะอยู่กับที่ เคลื่อนไหวและการใช้อุปกรณ์ประกอบในการ
เล่นกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติความเป็นมา กฎ กติกา มารยาท  ลักษณะวิธีการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพของตน เพ่ือให้มีความสามารถในการเคลื่อนไหวในการเล่น
กีฬาวอลเลย์บอลได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ปลอดภัย มีความอดทน มีการตัดสินใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเล่น
กีฬาวอลเลย์บอล สร้างเสริมสุขภาพ มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกาในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
อย่างเคร่งครัด 

        โดยใช้การกระบวนการกลุ่ม การอธิบาย บอก ระบุ การแสดง และการปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ  เพ่ือให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ น าทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 

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 ๒๒  ตัวชี้วัด 

 

 
 



๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ                                                                              สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                                    เวลาเรียน  4๐ ชั่วโมง 

 

สาระทัศนศิลป์ 
 

        อภิปราย รูปร่าง ลักษณะ ขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัว บอกความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ ทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ วาดระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึก ระบุ
งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน 
        โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ  สร้างสรรค์และใช้จินตนาการ ให้เป็นผลงานทัศนศิลป์  เพ่ือให้เกิด
ความรู้  ความเข้าใจ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัย  มุ่งมั่นในการท างาน 
 

สาระดนตรี 
  ศึกษาการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่สามารถก่อก าเนิดเสียงที่แตกต่าง พร้อมทั้งบอกลักษณะของเสียง 

ดัง - เบา  ความช้า - เร็วของจังหวะ สามารถท่อง  บทกลอน  ร้องเพลง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี
อย่างสนุกสนาน  

โดยการเล่าถึงบทเพลงและระบุดนตรีในท้องถิ่นเพ่ือมาปรับใช้ในชีวิติประจ าวัน 
        โดยการใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้  กระบวนการคิด การฝึกทักษะความช านาญ เ พ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีที่ถือเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติและเห็นคุณค่าของดนตรี
ท้องถิ่น 
 

สาระนาฏศิลป์ 
         ศึกษาความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์เบื้องต้น สามารถปฏิบัติการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ ใช้ความรู้จาก
ภาษาท่าประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง มีการสังเกตและรับรู้การละเล่นของเด็กไทยด้วยความสนุกสนาน 
         โดยใช้กระบวนการทางการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความช านาญ และสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ท าให้เห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย 
   ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 
       ศ ๑.๑   ป. ๑/๑ , ป. ๑/๒, ป. ๑/๓ ,ป. ๑/๔, ป. ๑/๕                 
       ศ ๑.๒   ป. ๑/๑  
       ศ ๒.๑   ป. ๑/๑ , ป ๑/๒ป ,๑/๓ ,ป. ๑/๔, ป. ๑/๕                        
       ศ ๒.๒   ป. ๑/๑ , ป. ๑ /๒  
       ศ ๓.๑   ป. ๑/๑ , ป. ๑/๒ , ป. ๑ /๓                                
      ศ ๓.๒   ป. ๑/๑ , ป. ๑/๒ 
 
รวม   ๑๘     ตัวชี้วัด 
 

 



๖๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๒๑๐๑   ศิลปะ                                                                            สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                                        เวลาเรียน  40 
ชั่วโมง 
 
สาระทัศนศิลป์ 
            บรรยาย และระบุทัศนธาตุ น ามาสร้างงานทัศนศิลป์ มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน ๓ มิติ  
สร้างภาพปะติด  วาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวครอบครัวของตนและเพ่ือนบ้าน เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยาย
สิ่งที่มองเห็น  เนื้อหา เรื่องราว สร้างงานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว บอกความส าคัญของ
งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  อภิปรายงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น   
        โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ สร้างสรรค์และใช้จินตนาการให้เป็นผลงานทัศนศิลป์ เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเขา้ใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 
 

สาระดนตรี 
           ศึกษาการจ าแนกแหล่งก าเนิดของเสียงที่ได้ยินและคุณสมบัติของเสียงสูง - ต่ า  ดัง - เบา  ยาว - สั้น  
ของดนตรี  โดยการเคาะจังหวะ  การเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง  และร้องเพลงง่ายๆ 
ที่เหมาะสมกับวัย พร้อมทั้งบอกความหมาย  ความส าคัญของเพลงที่ได้ยิน  รวมทั้งบอกความสัมพันธ์ของเสียง
ร้อง  เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้ค าง่ายๆ ด้วยการแสดง  และเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น 
           โดยการใช้กระบวนการถ่ายทอด  กระบวนการคิด  การใฝ่เรียนรู้ เพ่ือให้เกอดความรู้ความเข้าใจ   
การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์   ทราบซึ่งในบทเพลง และตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีที่ถือเป็นเอกลักษณ์
ประจ าชาติและเห็นคุณค่าของดนตรีท้องถิ่น 
 

สาระนาฏศิลป์ 
           ศึกษาการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ สถานการณ์สั้นๆ อย่างสร้างสรรค์  โดยใช้หลักและวิธีการ
ปฏิบัติทางนาฏศิลป์  การใช้ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  อย่างเข้าใจและสนุกสนาน 
        โดยใช้กระบวนการทางการฝึกปฏิบัติ  อภิปรายสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์หรือการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความช านาญ  และความคิดที่จะ
สร้างสรรค์ผลงาน รับรู้ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวันเพ่ือท าให้เห็นคุณค่าและรักความเป็น
ไทย  
        ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

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

  รวม   ๒๔     ตัวชี้วัด 
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     ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ                                                         สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                  เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง 
 
สาระทัศนศิลป์ 

 บรรยาย จ าแนกทัศนธาตุ  ระบุวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้เมื่อชมงานทัศนศิลป์  และมีทักษะในการใช้  วาด
ภาพระบายสีถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก  จากเหตุการณ์ชีวิตจริง  บรรยายเหตุผลและวิธีการสร้างงาน
ทัศนศิลป์  ลักษณะรูปร่าง  รูปทรงในงานออกแบบ  บอกความส าคัญและอภิปรายงานทัศนศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวันในท้องถิ่น  ระบุสิ่งที่ชื่นชมและควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตน 
        โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ  สร้างสรรค์และใช้จินตนาการให้เป็นผลงานทัศนศิลป์  เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย 
 

สาระดนตรี 
 ศึกษาการระบุรูปร่าง  ลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจ าวัน  โดยการใช้รูปภาพ

หรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ  พร้อมทั้งบอกบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน  การขับร้องบรรเลง
ดนตรีง่ายๆ   การเคลื่อนไหวร่างกายท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลง รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่นด้วยการน าดนตรีไปใช้ในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  อีกท้ัง
ระบุเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นและระบุประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

 โดยการใช้กระบวนการถ่ายทอด  กระบวนการคิด  การใฝ่เรียนรู้ การเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
การฝึกทักษะความช านาน  เข้าถึงอารมณ์ของเพลง เรียนรู้ เพ่ือให้เกอดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
คุณค่าของดนตรีที่ถือเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติและเห็นคุณค่าของดนตรีท้องถิ่น 
 

สาระนาฏศิลป์ 
 ศึกษาการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ  สถานการณ์สั้นๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักและวิธีการ

ปฏิบัติทางนาฏศิลป์  การใช้ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  อย่างเข้าใจและสนุกสนาน 
           โดยใช้กระบวนการทางการฝึกปฏิบัติ  อภิปรายสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดง 
นาฏศิลป์หรือการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญ และความคิดที่จะ
สร้างสรรค์ผลงาน รับรู้ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือท าให้เห็นคุณค่าและรักความ
เป็นไทย 
       ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

ตัวช้ีวัด 
       ศ ๑.๑   ป. ๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓ ,ป. ๓/๔, ป. ๓/๕ ,ป.๓/๖,ป. ๓/๗,ป. ๓/๘, ป. ๓/๙,ป. ๓/๑๐        
       ศ ๑.๒   ป. ๓/๑ , ป.๓/๒ 
       ศ ๒.๑   ป. ๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓ ,ป. ๓/๔, ป. ๓/๕ ,ป. ๓/๖,ป. ๓/๗,  
       ศ ๒.๒   ป. ๓/๑ , ป.๓/๒  
       ศ 3.๑   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    ๒๙  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
 ศ ๑๔๑๐๑   ศิลปะ                                                    สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง 
     
สาระทัศนศิลป์ 
          ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน ให้เรียนรู้ด้วยตัวเองตามความสนใจ ทักษะความถนัด
ความสามรถของผู้เรียนได้อย่างจริงมีระบบและขั้นตอน การปลูกฝังลักษณะที่ดี การเรียนรู้ในการท างาน 
สร้างแบบและน าเสนอผลงานศิลปะ จากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การสังเกตทางศิลปะ ให้รับรู้เห็น
คุณค่า ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปะไทยศิลปะท้องถิ่นอธิบายความหมายของทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ องค์ประกอบ
ดนตรี องค์ประกอบนาฏศิลป์ ส ารวจ ทดลอง ทักษะในการใช้เทคนิควิธีการใหม่ๆ ให้เกิดความต้องการของ
ตนเอง ศึกษาสังเกตรวบรวมข้อมูล  และวิวัฒนาการงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น การถ่ายทอด
ชีวิต ความประทับใจ อธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ เช่น ในประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลจาก
งานศิลปะ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระอ่ืนๆและธรรมชาติแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากลมาประยุกต์ เพ่ือให้เกิดความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารถึงสิ่งที่เรียนรู้ 
ความสามารถในการตัดสินใจ สร้างสรรค์งานศิลปะให้มีคุณค่า การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ความ
มั่นใจในการแสดงออก มีความสุขกับการท างาน และยอมรับความคิดความสามารถของผู้อ่ืน ตระหนัก ชื่นชม  
รับรู้ เห็นคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปะไทย ศิลปะท้องถิ่น อย่างเหมาะสม 
 

สาระดนตรี 
ศึกษาการจ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟังและบอกประโยคเพลงอย่างง่าย พร้อมทั้ง

ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น - ลงง่ายๆ ของท านอง  รูปแบบ  ความเร็วของจังหวะเพลงฟัง  และระบุดนตรีที่
สามารถใช้ในการสื่อสารเรื่องราวความส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี โดยการบอก
แหล่งที่มาของความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น การอ่านเขียนโน้ตไทย- สากล 
ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง  รวมทั้งใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
       เพ่ือให้รู้ประเภท  ประโยคของเพลงและเครื่องดนตรี  ทิศทาง การเคลื่อนที่ข้ึน - ลงของท านองเพลง  
ความส าคัญต่างๆ ในท้องถิ่น  การเก็บรักษาเครื่องดนตรี 
 

สาระนาฏศิลป์ 
     ศึกษา  ฝึกทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์โดยใช้ภาษาท่า
และนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว  แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะต่างๆ 
ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ เป็นหมู่ พร้อมทั้งเล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดส าคัญของ
เรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร  ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ การแสดง
ที่มาจากวัฒนธรรมอื่น  ความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ 
   โดยใช้กระบวนการถ่ายทอด  กระบวนการคิด การเปรียบเทียบ การฝึกทักษะความช านาญ เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะความช านาญ สามารถถ่ายทอดเพ่ือการอนุรักษ์ ตระหนักถึงคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ  และนิยมไทย 
   ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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ตัวช้ีวัด 
       ศ ๑.๑   ป. ๔/๑ , ป.๔/๒, ป.๔/๓ ,ป.๔/๔, ป.๔/๕ ,ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป. ๔/๙       
       ศ ๑.๒   ป. ๔/๑ , ป.๔/๒ 
       ศ ๒.๑   ป. ๔/๑ , ป.๔/๒, ป.๔/๓ ,ป.๔/๔, ป. /๕ ,ป.๔/๖, ป.๔/๗  
       ศ ๒.๒   ป. ๔/๑ , ป.๔ /๒  
       ศ ๓.๑   ป. ๔/๑ , ป.๔/๒, ป.๔/๓ ,ป.๔/๔, ป.๔/๕  
       ศ ๓.๒   ป. ๔/๑ , ป.๔/๒, ป.๔/๓ ,ป.๔/๔ 
 
รวม    ๒๙    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน    
 ศ ๑๕๑๐๑   ศิลปะ                                                            สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                            เวลาเรียน   ๘๐  ชั่วโมง 

 
สาระทัศนศิลป์ 
          ศึกษาและวิเคราะห์สร้างและน าเสนอและผลงานศิลปะจากจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การ
สังเกตทางศิลปะ รับรู้งานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น สามารถอภิปรายให้ผู้อ่ืนเข้าใจประวัติศาสตร์ หรือ
เหตุการณ์ในปัจจุบันได้รวมถึงการเรียนรู้กับกลุ่มสาระอ่ืนๆ  สนใจสร้างงานศิลปะให้มีความสุขกับการท างาน 
มั่นใจในการแสดงออกยอมรับความสามารถของผู้ อ่ืน ตระหนักชื่นชมในคุณค่าของศิลปะ ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
           โดยการถ่ายทอดจินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิค 
วิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยวิธีการต่างๆ การส ารวจ ตรวจสอบ การค้นคว้าหาข้อมูล การอภิปราย
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ  ให้เห็น
คุณค่าของศิลปะสาขาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ใช้รู้จักใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการท างานอย่าง
ปลอดภัย และรับผิดชอบ รู้และอธิบายความหมายงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ สนใจรู้ความเป็นมาของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 

สาระดนตรี 
           ศึกษาการระบุองค์ประกอบของดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์  การจ าแนกลักษณะของเสียง
ขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่างๆ โดยการอ่าน - เขียนโน้ตไทย - สากล ๕ ระดับเสียง
รวมทั้งการใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและท านองร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ  พร้อม
ทั้งร้องเพลงไทย  เพลงสากล ที่เหมาะสมกับวัย  การด้นสดง่ายๆ โดยใช้ประโยคเพลงเพลงแบบถาม – ตอบ 
และการอธิบายความสัมพันธ์ คุณค่าระหว่างดนตรีกับประเพณีท่ีมาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
     เพ่ือให้รู้ถึงองค์ประกอบของดนตรี  การเขียนโน้ตไทย - สากล ตามล าดับเสียง  การแสดงออกตาม
จินตนาการของแต่ละคน  เห็นคุณค่า  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีท่ีมาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
 

สาระนาฏศิลป์ 
    ศึกษาองค์ประกอบของนาฏศิลป์   การแสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของ
ตน โดยเน้นการใช้ภาษาท่า และนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออก มีส่วนร่วมในการเขียน
เค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ  รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ใน
แต่ละท้องถิ่น การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ  รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง  
 โดยใช้กระบวนการถ่ายทอด กระบวนการคิด การเปรียบเทียบ การฝึกทักษะความช านาญ เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะความช านาญ สามารถถ่ายทอดเพ่ือการอนุรักษ์ ตระหนักถึงคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ  และนิยมไทย 
      ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ตัวช้ีวัด 
        ศ ๑.๑    ป. ๕/๑ , ป.๕/๒, ป.๕/๓ ,ป.๕/๔, ป.๕/๕ ,ป.๕/๖, ป.๕/๗      ศ ๑.๒    ป. ๕/๑ , ป.๕/๒ 
        ศ ๒.๑    ป. ๕/๑ , ป.๕/๒, ป.๕/๓ ,ป.๕/๔, ป.๕/๕ ,ป.๕/๖, ป.๕/๗      ศ ๒.๒    ป. ๕/๑ , ป.๕ /๒  
        ศ ๓.๑    ป. ๕/๑ , ป.๕/๒, ป.๕/๓ ,ป.๕/๔, ป.๕/๕ ,ป.๕/๖, ป.๕/๗      ศ ๓.๒    ป. ๕/๑ , ป.๕/๒ 
 

รวม    ๒๗    ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
ศ ๑๖๑๐๑   ศิลปะ                                                             สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                       เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง 

 
สาระทัศนศิลป์ 
          ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน ให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามความสนใจทักษะความถนัด
ความสามารถของผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  สามารถสื่อสารงานด้านทัศนศิลป์ให้เป็นเรื่องราว สร้างและน าเสนอ
ผลงานศิลปะจากจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์จะสังเกตความรู้สึกและความประทับใจ รับรู้งานศิลปะที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ได้แก่ ทัศนธาตุ  องค์ประกอบดนตรี  องค์ประกอบนาฏศิลป์  สามารถอธิบาย
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  ทักษะในการใช้เทคนิคให้เกิดผลตามความต้องการของตนเอง และสามารถอธิบายให้ผู้อ่ืนรับรู้ 
ซึ่งสามารถช่วยในการวิเคราะห์และอธิบายให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจในประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ในปัจจุบันได้  
           โดยการถ่ายทอดจินตนาการ  ความสวยงาม  ความไพเราะ  ความมั่นใจในการแสดงออก  ยอมรับ
ความสามารถของผู้อ่ืนให้ตระหนัก  ชื่นชม  ในคุณค่าของศิลปะ  ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  วิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยวิธีก ารต่างๆ การส ารวจ
ตรวจสอบหาข้อมูลเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ให้เห็นคุณค่าในศิลปะสาขาต่างๆ ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  รวมถึงการเรียนรู้กับกลุ่มสาระอ่ืนๆ และการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่าง
ปลอดภัยและรับผิดชอบ  รู้ความหมาย  รู้ความเป็นมาของภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 

สาระดนตรี 
        ศึกษาการบรรยายเพลงที่ฟัง  ความรู้สึกที่มีต่อดนตรี  โดยอาศัยองค์ประกอบของดนตรีและศัพท์
สังคีต  และการจ าแนกประเภทประเภท  บทบาท  หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย  เครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งการอ่าน - เขียนโน้ตไทย - สากลท านองง่ายๆ  โดยการใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบ  การร้องเพลงด้นสดที่มีจังหวะและท านองง่ายๆ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท านอง  
จังหวะ  การประสานเสียง  คุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง  และอธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  
การจ าแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยทีต่่างกัน  อีกทั้งอภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น 
        เพ่ือให้รู้ถึงองค์ประกอบของดนตรี  ศัพท์สังคีต  การจ าแนกประเภท  การเขียนโน้ตไทยและโน้ต
สากล  อธิบายเรื่องราวต่างๆ ของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 
 

สาระนาฏศิลป์ 
   ศึกษาการเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย 
หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ การแสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ เจตคติที่มีต่องานนาฏศิลป์
และการละคร  หลักการชมการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบใน
ชีวิตประจ าวัน สิ่งที่มีความส าคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชม
การแสดงนาฏศิลป์และละคร 
          โดยใช้กระบวนการถ่ายทอด กระบวนการคิด การเปรียบเทียบ การฝึกทักษะความช านาญ เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะความช านาญ สามารถถ่ายทอดเพ่ือการอนุรักษ์ ตระหนักถึงคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ  และนิยมไทย 
           ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 



73 

 

ตัวช้ีวัด 
  ศ ๑.๑   ป. ๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ ,ป.๖/๔, ป.๖/๕ ,ป.๖/๖, ป.๖/๗   
  ศ ๑.๒   ป. ๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
        ศ ๒.๑   ป. ๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ ,ป.๖/๔, ป.๖/๕ ,ป.๖/๖ 
        ศ ๒.๒   ป. ๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
        ศ ๓ .๑  ป. ๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ ,ป.๖/๔, ป.๖/๕ ,ป.๖/๖ 
        ศ ๓.๒   ป. ๖/๑ , ป.๖/๒ 
   
รวม      ๒๗     ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   

ง ๑๑๑๐๑   การงานอาชีพ                                                        สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                                                  เวลาเรียน   ๔๐   ชั่วโมง 
 
         ศึกษาและบอกวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง การท างานเพ่ือช่วยเหลือตัวเอง เช่น การแต่งกาย 
การเก็บของใช้ การยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการ
ท างานอย่างปลอดภัย การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ ในการท างานอย่างปลอดภัย เช่น การท า
ความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ การรดน้ าต้นไม้  การถอนและเก็บวัชพืช การพับกระดาษเป็นของเล่น  
ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง อย่างกระตือรือร้นตรงต่อเวลา   
            โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน เพ่ือให้มี 

คุณธรรมและมีลักษณะนิสัยกระตือรือร้นในการท างาน ตรงต่อเวลา ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
รหัสตัวช้ีวัด 
      ง ๑.๑     ป.๑/๑ ,  ป.๑/๒  , ป.๑/๓   
 
รวม  ๓  ตัวช้ีวัด 

 
 



๗๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   

ง ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพ                                                         สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                                                   เวลาเรียน   ๔๐   ชั่วโมง 

 
            ศึกษาวิธีการ และประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เช่น  
บทบาทและหน้าที่สมาชิกในบ้าน การจัดวาง เก็บเสื้อผ้า รองเท้า  การช่วยเหลือครอบครัวเตรียมประกอบ
อาหาร การกวาดบ้าน การล้างจาน การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน เช่น การเพาะเมล็ด   
การดูแลแปลงเพาะกล้า  การประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นการประกอบอาหารว่าง  การปลูกพืชในท้องถิ่น การ
ปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว์สวยงาม บอกประโยชน์และสร้างสิ่งของเครื่องใช้ประจ าวันอย่างเป็น
ขั้นตอน  และการใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการท างาน 
           มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานและแก้ปัญหา มีลักษณะนิสัยในการท างานอย่างประหยัด
และปลอดภัย ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
       ง ๑.๑     ป.๒/๑ ,  ป.๒/๒  , ป.๒/๓   
 
รวม  ๓   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ง ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพ                                                         สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                                   เวลาเรียน   ๔๐   ชั่วโมง 
 
           ศึกษาวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวและส่วนรวม  เช่น การ
เลือกใช้เสื้อผ้า การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การท าความสะอาดรองเท้าและกระเป๋านักเรียน การกวาด ถู 
ปัดกวาด เช็ดถู บ้านเรือน และการท าความสะอาดห้องเรียน การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เช่น ปลูกผัก
สวนครัว การบ ารุงรักษาของเล่น การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์ของใช้โดยใช้วัสดุท้องถิ่น ซึ่งเป็น
การท างานที่เป็นขั้นตอนด้วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เข้าใจหลักการท างาน  
             มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการในการท างาน และจัดการ  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
การท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
        ง ๑.๑      ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒  , ป.๓/๓   
 
รวม  ๓   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ง ๑๔๑๐๑   การงานอาชีพ                                                        สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                                                  เวลาเรียน   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ศึกษาเหตุผลในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ การจัดกระเป๋านักเรียน การจัด
ตู้เสื้อผ้า การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการด้น การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากกระดาษและใบตอง จัดเก็บ
เอกสารส่วนตัวและท างานเหล่านี้รวมถึงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน
ด้วยความขยัน อดทน  รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ ส ารวจการปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างาน มารยาทใน
การรับประทานอาหาร ส ารวจการใช้พลังงานและทรัพยากรของนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวเพ่ือเป็น
แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เหมาะสม  และอธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพได้
ถูกต้อง  

 การเรียนรู้ การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การท างาน ใช้ทักษะที่จ าเป็น เห็นแนวทางในอาชีพ อธิบาย
ความหมายและความส าคัญของอาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน  เพ่ือให้มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยในการ
ท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัวด้วยความ
ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน ประหยัด รับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

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



๗๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ                                                           สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                                      เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง 

       บอกความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และฝึกการท างาน สามารถท างานตามขั้นตอนของการจัด
ตกแต่งบ้าน บริเวณบ้าน ประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านและจัดห้องต่างๆ ภายในบ้าน ก าหนดรายการอาหาร การ
เตรียมอาหาร การจัดเก็บอาหารให้เป็นหมวดหมู่ การเลือกใช้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ การซ่อมแซมเสื้อผ้า การ
ขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชชนิดต่างๆ การจัดเก็บเอกสารต่างๆ และดูแลรักษาของใช้ ส่วนตัวและส่วนรวม 

มีความคิดริเริ่มในการท างาน ท างานด้วยความรับผิดชอบ สามารถใช้พลังงานธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกวิธี สามารถวิเคราะห์วางแผนด าเนินงาน ปฏิบัติตามแผนก าหนดแนวทางฝึกท างานการ
ค้นคว้ารวบรวมเกี่ยวกับการท างานจากแหล่งความรู้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้พลังงาน  ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด และคุ้มค่าของประเทศสมาชิกอาเซียน 

มีความตั้งใจและเอาใจใส่ต่องาน ฝึกปฏิบัติในฐานผู้น า สร้างสัมพันธภาพที่ดี มีนิสัยรักการท างาน 
สังเกตการณ์ปฏิบัติงานและน าผลงานมาอภิปรายหาข้อบกพร่อง ปรับปรุงแก้ไข น าแนวทางมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนางาน อาชีพสุจริต ส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ และด ารงชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
รหัสตัวช้ีวัด 
      ง ๑.๑    ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒  , ป.๕/๓  , ป ๕/๔ 
      ง ๒.๑    ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒   
 
รวม  ๖   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ                                                           สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                      เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง 
 
         บอกความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และฝึกการท างาน สามารถท างานตามขั้นตอนของการจัด
ตกแต่ง บริเวณบ้าน การปรุงอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ การถนอมอาหาร การดูแลเสื้อผ้าอย่างประหยัด 
การซ่อมแซมเสื้อผ้า การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เครื่องมือการเกษตร การปลูกดอกไม้ ไม้ประดับหรือการ
ปลูกผัก และการเลี้ยงสัตว์ โดยใช้วัสดุต่างๆ ที่เหลือใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อย่างถูกวิธี  
            มีความคิดริเริ่มในการท างาน ท างานด้วยความรับผิดชอบ สามารถใช้พลังงานธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ อย่างถูกวิธี สามารถวิเคราะห์วางแผนด าเนินงาน ปฏิบัติตามแผนก าหนดแนวทางฝึกท างานการ
ค้นคว้ารวบรวมเกี่ยวกับการท างานจากแหล่งความรู้ มีความตั้งใจและเอาใจใส่ต่องาน ฝึกปฏิบัติในฐานผู้น า 
สร้างสัมพันธภาพที่ดี มีนิสัยรักการท างาน สังเกตการณ์ปฏิบัติงานและน าผลงานมาอภิปรายหาข้อบกพร่อง 
ปรับปรุงแก้ไข น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางาน อาชีพสุจริต ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

           
รหัสตัวช้ีวัด 
      ง ๑.๑    ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒  , ป.๖/๓   
      ง ๒.๑    ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒   
 
รวม  ๕     ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                                     สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                       เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  
                                                                                                                           
        ศึกษาวิเคราะห์ ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดค า  และประโยค  หลักการอ่านออกเสียง
ค า  กลุ่มค า ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ ประโยคค าถามและ
ค าตอบ บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ค าศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  การใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ   
           โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติได้แก่การฟัง การพูดโต้ตอบและท าท่าประกอบ การอ่าน
ออกเสียง  การระบุตัวอักษร  เพ่ือให้นักเรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 

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 ๑๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                                    สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                       เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  
                                                                                                                           
        ศึกษาวิเคราะห์ ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดค า  และประโยค  หลักการอ่านออกเสียง
ค า  กลุ่มค า ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ ประโยคค าถามและ
ค าตอบ บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ค าศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  การใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ   
           โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติได้แก่การฟัง การพูดโต้ตอบและท าท่าประกอบ การอ่าน
ออกเสียง  การระบุตัวอักษร  เพ่ือให้นักเรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ  ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 

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 
ต ๒.๑    ป.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   ๑๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                                    สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                       เวลาเรียน 120 ชั่วโมง   
  
          ศึกษา วิเคราะห์ ค า  กลุ่มค า ประโยคค าสั่ง  ค าขอร้อง บทพูดเข้าจังหวะตามหลักการอ่าน  ภาพและ
สัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและประโยค ความต้องการของตนเองตามแบบที่ฟัง นิทาน ค าถาม 
ประโยค บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวหมวดหมู่ค า ตาม
ประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลวันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา ค า กลุ่มค า ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และของไทย กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น รวมทั้งสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
             โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติได้แก่การฟัง การพูดโต้ตอบและท าท่าประกอบ การอ่าน
ออกเสียง  การระบุตัวอักษร  การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา  เพ่ือให้นักเรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ  มี
เจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 

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  ๑๘     ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                                 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                       เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง   
    
         ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร และเสียง  ค า  กลุ่มค า ประโยค ค าถาม บท
สนทนา หลักการอ่านค าสั่ง  ค าขอร้อง และค าแนะน า นิทาน ภาพตรงตามความหมาย  ความต้องการของ
ตนเอง และความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนและครอบครัว  ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใกล้ตัว ท่าทางประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคม 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค และ
ข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง  
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และการสืบค้น
ข้อมูลรวบรวมข้อมูล  ตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
           โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติได้แก่การฟัง การพูด การอ่านออกเสียง  และการเขียน  
เพ่ือให้นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ด ารงชีวิต
อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 

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

 
รวม  ๑๙    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๘๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
 

อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                                    สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                       เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง   
    
         ศึกษาวิเคราะห์การใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  การขออนุญาต  การอ่านออกเสียงประโยคข้อ
ความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สรุปใจความส าคัญของบทสนทนา  นิทานหรือเรื่องสั้น ๆ 
เปรียบเทียบโครงสร้างประโยคภาษาไทย และภาษาอังกฤษหรือภาษา การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และท่าทางตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาหรือภาษา ความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาลของ
เจ้าของภาษาหรือภาษา กับของไทย  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว  และแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆอย่างมีเหตุผล  การวาดภาพ  เขียนแผนผัง การสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
            โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาด้วยความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  
ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

  
ตัวช้ีวัด 

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.๕/๓ 
ต ๔.๑    ป.๕/๑ 
ต ๔.๒    ป.๕ /๑ 

 
 รวม     ๒๐   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๘๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                                 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                        เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง   
   
           ปฏิบัติตาม  ค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าที่ฟังและอ่าน  ถูกต้องความหลักการอ่าน  เลือกและระบุ
ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน การฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน
ง่ายๆ และเรื่องเล่า  พูดและเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน   เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและ
ประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา รวมถึงในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
            โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติ ได้แก่ อ่านออกเสียง เลือก ระบุ บอกใจความส าคัญ ตอบ
ค าถาม พูด เขียนโต้ตอบ บรรยาย สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  เพ่ือให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงรักความ
เป็นไทย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ตัวช้ีวัด 

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    ๒๐     ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 

 



๘๘ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์
และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพ่ือสังคม  สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้  ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และประสบการณ์
ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  อันได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการท างานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก อันได้แก่  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบไปด้วยกิจกรรม  3  ลักษณะ  ดังนี้  
 1.  กิจกรรมแนะแนว 
  2.  กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
    2.2  กิจกรรมชมรม 
  3.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 
 

           1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน พ่ึงตนเองได้ มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การงาน
และอาชีพ ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร  ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้   
         (1)  จัดกิจกรรมเพ่ือให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมากขึ้น โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา  
การจัดบริการสารสนเทศ  โดยจัดให้มีเอกสารเพ่ือใช้ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ด้วยการสังเกต การ
สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การเขียนประวัติ การพบผู้ปกครองก่อนและระหว่างเรียน การเยี่ย มบ้าน
นักเรียน การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในเรื่องสุขภาพจิต เศรษฐกิจ การจัดท าระเบียนสะสม สมุดรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน และบัตรสุขภาพ 
          (2)  จัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยท าแบบทดสอบเพ่ือรู้จักและเข้าใจตนเอง มี
ทักษะในการตัดสินใจ การปรับตัว  และการวางแผนเพื่อเลือกศึกษาต่อ เลือกอาชีพ 
          (3)  จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม ในด้านการศึกษาอาชีพ 
และส่วนตัว โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาที่มีคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให้ค าปรึกษา ตลอดจนมีห้องให้
ค าปรึกษาทีเ่หมาะสม 
           (4)  ชว่ยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยการมอบทุนการศึกษา 
           (5)  ติดตามเก็บข้อมูลของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา   
 
 
 
 



๘๙ 
 

          แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
                     (1) จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจและธรรมชาติของ
ผู้เรียนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

         (2) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคน ครอบคลุมด้านการศึกษา การงานและอาชีพ ชีวิตและสังคม 
จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจ 

         (3) จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด ด้วยการปฏิบัติจนเกิดทักษะ 
หรือการเรียนรู้ 

         (4) ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีครูแนะแนวท าหน้าที่เป็นครูพ่ี เลี้ยงและ 
ประสานงาน 

 
 

           2. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจ โดยเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ไม่เห็นแก่ตัว มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี 
มีความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน 
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
 

    2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนได้ฝึกอบรม
วิชาลูกเสือ – เนตรนารี  เพ่ือส่งเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์  เป็น
ประมุข ส่งเสริมความสามัคคี มีวินัย เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์  ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
– เนตรนารี 30 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา 
 

    แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ   มีองค์ประกอบในการจัด 7 ประการคือ 
      (1)  ค าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม
กฎของลูกเสือ 
      (2)  เรียนรู้จากการกระท า เน้นการพัฒนาส่วนบุคคล  ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของผลงาน
อยู่ที่การกระท าของตนเอง 
      (3)  ระบบหมู่เป็นรากฐานอันแท้จริงของลูกเสือ  เป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน  การยอมรับ
ซึ่งกันและกัน  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
      (4)  การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน  ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ 
      (5)  การศึกษาธรรมชาติ  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  
      (6)  ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม 
      (7)  การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็กเพ่ือให้เด็กเกิด
ความมั่นใจในการตัดสินใจท ากิจกรรม 
 

    2.2  กิจกรรมชมรม   กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนรวมกลุ่มกันขึ้นตามความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพ่ือเติมเต็มความรู้  ความช านาญ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติ เพ่ือพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ ซึ่งกิจกรรมชมรมท่ีจัด  ได้แก่ ชมรมรักษ์การอ่าน  คอมพิวเตอร์  นักวิทยาศาสตร์น้อย 
คณิตคิดสนุก นักประดิษฐ์ กีฬาน่าสนุก ดนตรีไทย ดนตรีสากล อาเซียน นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษน่ารู้ จิตกร
น้อย นักปั้น  โภชนาการสมวัย บรรณารักษผ์ู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  30 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา   
 

                



๙๐ 
 

               แนวการจัดกิจกรรมชมรม 
   (1) จัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาให้เต็มศักยภาพ 
   (2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านความรู้และทักษะปฏิบัติของผู้เรียน 
   (3)  ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีชิ้นงาน/หรือผลงาน/และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที ่

โรงเรียนก าหนด 
                    (4) เวลาร่วมกิจกรรม  15  สัปดาห์ จ านวน  15  ชั่วโมงต่อภาคเรียน โดยให้นักเรียนสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมหมุนเวียนตามความสนใจ 
 
 

           3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือช่วยขัด
เกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ซึ่งโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรได้จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น  ผู้เรียนทุกคนต้อง
เข้าร่วมกิจกรรม 10 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา    
   แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
     (1) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนเอง 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
      (2) จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรม
และมีผลงาน / ชิ้นงาน  คุณลักษณะผ่านการประเมินเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  มุ่งให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของ
ตนเอง  และสามารถสะท้อนแนวความคิดจากการปฏิบัติกิจกรรม การท างานกลุ่มและมีจิตสาธารณะโดย ใน
แต่ละกิจกรรม ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการประเมิน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
ดังนี้ คือ 
         (1) ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในแต่ละชั่วโมง ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของการเกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติกิจกรรม 
        (2) ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของ
ผู้เรียน 
        (3) หากผู้เรียนมีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 
และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน  ครูหรือผู้ที่รับผิดชอบต้องด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจน
ผ่าน และให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
        (4)  ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์การประเมินอย่าง
เหมาะสม โดยก าหนดคุณภาพการประเมินไว้  2  ระดับ  คือ  ผ่านและไม่ผ่านดังนี้ 
            1)  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
 

ระดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/

ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ไม่ผ่าน     หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม และ

มีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 



๙๑ 
 

             2)  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี 
 

ระดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญทั้ง 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ไม่ผ่าน     หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญใดกิจกรรมหนึ่งจาก 

3 กิจกรรม  คือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

 

             3)  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 
 

ระดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 

ไม่ผ่าน     หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
 
 
โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ในแต่ละระดับชั้นตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551    
 

กิจกรรม 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน       
    - กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 30 30 30 30 30 30 
    - กิจกรรมชมรม 40 40 40 40 40 40 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120  120  120  120  120  



๙๒ 
 

 เกณฑ์การจบการศึกษา 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

       การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร  ด าเนินการตามหลักการวัดและ 
ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน  บนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนา
และเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
        การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร มี ๔ ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ   ดังนี้ 

 ๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ โดยใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การ
สังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้
แบบทดสอบ  เป็นต้น ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มี การสอนซ่อมเสริม  
         การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุง การเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

  ๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ผลการประเมินการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นรายปี นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ว่าส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน ตามเป้าหมายหรือไม่  นักเรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียน
ระดับโรงเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ  ผลการประเมินระดับโรงเรียนจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ และวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการ
จัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
        ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียน ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที  
1 , 2 , 4 และ 5 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามภาระ
ความรับผิดชอบ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ต้นสังกัด  
        ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  
ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน   



๙๓ 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

   ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอา่น คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น  ผู้สอนค านึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละคนโดยเก็บ เก็บข้อมูล
ของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน  รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็ม
ตามศักยภาพ  ก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลการเรียน ดังนี้ 

      (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
      (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
      (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

           (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด   

     ๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน 
                    (1)  การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา  เป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
เจตคติ ทักษะการคิด ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน เป็น 8  
ระดับ ดังนี้ 
           4      หมายถึง     ผลการเรียนดีมาก              ช่วงคะแนน   ๘๐ - ๑๐๐ 
             3.5   หมายถึง     ผลการเรียนค่อนข้างดีมาก           ช่วงคะแนน   ๗๕ - ๗๙ 
        ๓      หมายถึง     ผลการเรียนดี               ช่วงคะแนน   ๗๐ - ๗๔ 
        ๒.๕   หมายถึง     ผลการเรียนค่อนข้างดี            ช่วงคะแนน   ๖๕ - ๖๙ 
        ๒      หมายถึง     ผลการเรียนพอใช้              ช่วงคะแนน   ๖๐ - ๖๔ 
        ๑.๕   หมายถึง     ผลการเรียนค่อนข้างพอใช้            ช่วงคะแนน   ๕๕ - ๕๙   
                 1      หมายถึง     ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนด  ช่วงคะแนน   ๕๐ - ๕๔ 
                 0      หมายถึง     ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด      ช่วงคะแนน      ๐ - ๔๙ 
 

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนและปลายปี 
 

สาระการเรียนรู ้ สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน/ปลายป ี
สาระพื้นฐาน  
   ภาษาไทย          70:30 
   คณิตศาสตร ์ 70:30 
   วิทยาศาสตร ์  70:30 
   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 70:30 
   ประวัติศาสตร์   70:30 
   สุขศึกษา และพลศึกษา  80:20 
   ศิลปะ  80:20 
   การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 80:20 
   ภาษาตา่งประเทศ   70:30 
สาระเพิ่มเติม  
   หน้าที่พลเมือง  80:20 

           



๙๔ 
 

                   (2)  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียน
ในการอ่านหนังสือ  เอกสาร และสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่าน  สามารถถ่ายทอดความคิดด้วยการเขียนสื่อความ  ที่สะท้อนถึงสติปัญญา  
ความรู้ ความเข้าใจ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  แก้ปัญหา และสร้างสรรค์จินตนาการ อย่าง
เหมาะสม และมีคุณค่า ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น  4  ระดับ ดังนี้ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ดีเยี่ยม หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  และเขียนที่มี

คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ          
ดี หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนที่มี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับ                                                                                     
ผ่าน หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนที่มี

ข้อบกพร่องบางประการ 
ไม่ผ่าน หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนหรือ

ถ้ามีผลงาน   ผลงาน นั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ                                                                        
                             

                       (3)   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  และคุณลักษณะที่โรงเรียนก าหนด  โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น  4  ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ดีเยี่ยม หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

ดี หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะเป็นส่วนใหญ่เป็นที่ยอมรับของสังคม   
ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด                                                                      

ไม่ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์ 
 

                    (4)  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นการประเมินความสามารถและพัฒนาการ
ของผู้เรียน  ในการเข้าร่วมกิจกรรม  ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น  2  ระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตาม

เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด                                                                    
ไม่ผ่าน     หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด   
    

  ๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
       การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า             

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบ
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
 
 



๙๕ 
 

          ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

             โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

  (๑) นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

   (๒) นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
   (๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  (๔) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  (๕) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

โรงเรียนก าหนด 
 

          3.  การเลื่อนชั้นและการซ้ าชั้น     

                การเลื่อนชั้น โรงเรียนก าหนดให้เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมี
คุณสมบัติ ดังนี้        

   (1) นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
      (2) นักเรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 
      (3) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

                 การซ้ าชั้น  โรงเรียนก าหนดเกณฑ์เพ่ือพิจารณาการซ้ าชั้น ดังนี้ 
 (1) นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  
 (2) นักเรียนมีผลการประเมินกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 (3) นักเรยีนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาการเรียนในระดับชั้น 

ที่สูงขึ้น 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 

       เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

 ๑.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
              ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 : ป เป็นเอกสารแสดงผลการเรียน และรับรองผลการ
เรียนของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่โรงเรียนด าเนินการบันทึกข้อมูลและ
ออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 6 และเมื่อลาออกจากสถานศึกษา
ในทุกกรณี  
              ๑.๒  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.3 : ป เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษา โดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษา 
 



๙๖ 
 

         ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนด  
       2.1 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชา เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนแยกเป็น

รายวิชา วิชาละ 1 เล่ม ครูผู้สอนประจ าวิชา เป็นผู้รับผิดชอบบันทึกผลการพัฒนา/การสอบ ระหว่างเรียน 
ปลายภาคเรียน/ปลายปี  เกี่ยวกับผลการสอบ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ผลการประเมิน 
อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ของนักเรียนเป็นรายบุคคล เสนอฝ่ายบริหารลงนามเมื่อสิ้นปีการศึกษา และเก็บรักษา
ไว้ที่ฝ่ายวิชาการ 

       2.2 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นเรียน เป็นเอกสารที่ครูประจ าชั้นเป็น
ผู้จัดท า เพ่ือบันทึกข้อมูลผลการพัฒนาด้านต่างๆ ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน เวลาเรียน 
ผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมิน
อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการพัฒนา  เพ่ือใช้ประกอบการส่งต่อข้อมูลนักเรียน เพ่ือ
การ ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม ตัดสินผลการเรียน และการเลื่อนชั้นของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานส าหรับ
ตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน  เสนอ
ฝ่ายบริหารลงนามเมื่อสิ้นปีการศึกษา และเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายวิชาการ 

      2.3 สมุดรายงานประจ าตัวผู้เรียน  เป็นเอกสารรายงานผลการเรียน ผลการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ของผู้เรียน เพ่ือรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง ใช้บันทึกข้อมูลตั้งแต่ ป.1-6 

      2.4  ใบรับรองผลการเรียน เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนชั่วคราว เพ่ือรับรอง ผลการ
เรียน วุฒิความรู้ สถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียน ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่ส าเร็จการศึกษา และส าเร็จ
การศึกษาแล้ว เพ่ือประกอบการย้าย การสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงาน หรือตามที่ผู้เรียนร้องขอ มีอายุการใช้
งาน 30 วัน 

     2.5 บัตรบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน  เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน เกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย บันทึกการเจริญเติบโต บันทึกการตรวจสายตาและการได้ยิน 
การตรวจทันตสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค บันทึกการตรวจสุขภาพ ข้อมูลการเข้ารับการรักษา เพ่ือส่ง
ต่อข้อมูลและการก ากับติดตาม ให้ค าแนะน า ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 

การเทียบโอนผลการเรียน 
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน เป็นไปตาม ประกาศ และแนว

ปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและ
ขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถ
เทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา 
สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
       การเทียบโอนผลการเรียน  โรงเรียนก าหนดให้ผู้ปกครองด าเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงก่อนเปิดภาค
เรียนแรก และ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน  ต้องศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน  
การพิจารณาเทียบโอน ด าเนินการ ดังนี้ 
        ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
        ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การ
เขียน การคิดค านวณ และภาษาอังกฤษ    
        ๓.  พิจารณาจากความเหมาะสมและความจ าเป็น เช่น การย้ายติดตามผู้ปกครอง  ที่พักอาศัยใกล้
โรงเรียน  มีพ่ีน้องเรียนอยู่ก่อนแล้ว  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  การฝากเรียนโดยผู้มีอุปการคุณ  



๙๗ 
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