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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) 
พุทธศักราช  256๒ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

ความน า 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  

2551  ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2551  เริ่มใช้ใน
โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อม  ในปีการศึกษา  2552  และเริ่มใช้ใน
โรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา  2553 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ได้ด าเนินการติดตามผลการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องในหลายรูปแบบ  ผลจากการศึกษา  พบว่า  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  2551  มีข้อดีในหลายประการ  เช่น  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน  มีความ
ยืดหยุ่นเพียงพอให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้  ส าหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่
เกิดจากการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  สู่การปฏิบตัิใน
สถานศึกษาและในห้องเรียน 

นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับ ทิศทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และกฎหมาย         
ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ พบว่า ประเด็นส าคัญเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ได้อย่าง แท้จริง คือ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร
ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วง
วัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและ
ทักษะที่จ าเป็น ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การ
เตรียมความพร้อมของก าลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ               
เพ่ือเตรียมความพร้อมคนให้สามารถปรับตัวรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญและ เร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี 
โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินการปรับปรุง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยี และ
มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการ
และโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะ ประกอบ
อาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับ 
ประชาคมโลกได้   



๒ 
 

 กรอบในการปรับปรุง คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการ 
เรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน จัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่
ละช่วงวัย ให้มีความ เชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาความคิด  สาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้        

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    
1.1 จัดกลุ่มความรู้ใหม่และน าทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิด 

การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษที่ 21      
๑.๒ ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดส าหรับผู้เรียนทุกคน ที่เป็นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง

กับ ชีวิตประจ าวัน และเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น       
๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ก าหนดตัวชี้วัด เป็นรายปี เพ่ือเป็นแนวทางให้ 

สถานศึกษาจัดตามล าดับการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามสถานศึกษาสามารถพิจารณาปรับเลื่อนไหลระหว่าง
ปีได้ตาม ความเหมาะสม   

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เพ่ิมสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการ ออกแบบ
และเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทาง
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  

๓. สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ได้ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วง
วัย มีองค์ความรู้ที่ เป็นสากล เพ่ิมความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่ชัดเจนขึ้น 
 

วิสัยทัศน ์
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน   

ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า        
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  ดังนี้ 

 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  การเลือกรับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 



๓ 
 

 ๒.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์             
การคิดสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ   เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ         
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   การท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม   และสภาพแวดล้อม
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๕.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  
การสื่อสาร  การท างาน  การแก้ปัญหาอย่าสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติและธ ารง
ไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งกาย วาจา ใจ 
 ๓.  มีวินัย  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียนและสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท า
หน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๗.  รักความเป็นไทย  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 



๔ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 200 200 200 ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 4๐ 4๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 4๐ 4๐ 40 4๐ 4๐ 

ภาษาต่างประเทศ 40 4๐ 4๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  

หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 4๐ 4๐ 40 40 40 

รวมเวลาเรียน  (เพิ่มเติม) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

 
40 40 40 40 40 40 

- ชมุนุม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๓0 
๑๐ 

๓0 
๑๐ 

๓0 
๑๐ 

๓0 
๑๐ 

๓0 
๑๐ 

๓0 
๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐  ชั่วโมง / ปี ๑,๐๘๐    ชั่วโมง / ปี 
 
 
 



๕ 
 

โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี  ระดับประถมศกึษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘0 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) 

ส11231 หน้าที่พลเมือง ๑  40 

ส๑๑๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๑ ๔๐ 

อ11201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑  ๔0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

 
40 

- ชุมนุม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๓0 
๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,0๘0 

 
หมายเหตุ     ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นใน

วันส าคัญต่าง ๆ  
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี  ระดับประถมศกึษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑2๑๐๑ ภาษาไทย ๒0๐ 

ค๑2๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 

ส๑2๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑2๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 4๐ 

ศ๑2๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑2๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ๑2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒0) 

ส12232 หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ส๑๒๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๒ ๔๐ 

อ12201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒  ๔0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

 
40 

- ชุมนุม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๓0 
๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,0๘0 

 
หมายเหตุ     ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นใน

วันส าคัญต่าง ๆ  
 
 
 
 



๗ 
 

 
โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี  ระดับประถมศกึษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑3๑๐๑ ภาษาไทย ๒0๐ 

ค๑3๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 

ส๑3๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 4๐ 

ศ๑3๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑3๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม (๑๒0) 

ส13233 หน้าที่พลเมือง ๓ 40 

ส๑๓๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๓ ๔๐ 

อ13201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓  ๔0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

 
40 

- ชุมนุม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๓0 
๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ 

 
หมายเหตุ     ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นใน

วันส าคัญต่าง ๆ  
 
 
 
 



๘ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี  ระดับประถมศกึษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑4๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค๑4๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว๑4๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 1๒0 

ส๑4๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑4๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ๑4๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑4๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑4๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4๐ 

อ๑4๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม (๑๒0) 

ส14234 หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ส๑๔๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๔ ๔๐ 

อ14201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔  40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

 
40 

- ชุมนุม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๓0 
๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ 

 
หมายเหตุ     ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นใน

วันส าคัญต่าง ๆ  
 

 
 



๙ 
 

 
โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี  ระดับประถมศกึษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑5๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค๑5๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว๑5๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 1๒0 

ส๑5๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑5๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ๑5๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑5๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑5๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4๐ 

อ๑5๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม (๑๒0) 

ส15235 หน้าที่พลเมือง ๕ 40 

ส๑๕๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๕ ๔๐ 

อ15201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๕  40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

 
40 

- ชุมนุม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๓0 
๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ 

 
หมายเหตุ     ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นใน

วันส าคัญต่าง ๆ  
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี  ระดับประถมศกึษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑6๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค๑6๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว๑6๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 1๒0 

ส๑6๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑6๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ๑6๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑6๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑6๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4๐ 

อ๑6๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม (๑๒0) 

ส16236 หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ส๑๖๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๖ ๔๐ 

อ16201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๖  40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

 
40 

-  ชุมนุม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๓๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ 

 
หมายเหตุ     ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นใน

วันส าคัญต่าง ๆ  
 

 
 
 



๑๑ 
 

 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี / ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 

รวม 

สาระ มาตรฐาน ป.๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๑. ภาษาไทย ๕ ๕ ๒๒ ๒๗ ๓๑ ๓๓ ๓๓ ๓๔ ๑๘๐ 

๒. คณิตศาสตร์ ๓ ๗ ๑๐ ๑๖ ๒๘ ๒๒ ๑๙ ๒๑ ๑๑๖ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๔ ๑๐ ๑๕ ๑๖ ๒๕ ๒๑ ๓๒ ๓๐ ๑๓๙ 

๔. สังคมศึกษา ฯ ๕ ๑๑ ๓๑ ๓๔ ๓๙ ๓๘ ๓๖ ๓๙ ๒๑๗ 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๖ ๑๕ ๒๑ ๑๘ ๑๙ ๒๕ ๒๒ ๑๒๐ 

๖. ศิลปะ ๓ ๖ ๑๘ ๒๕ ๒๙ ๒๙ ๒๖ ๒๗ ๑๕๔ 

๗. การงานอาชีพฯ 2 2 3 3 3 5 6 5 25 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๔ ๘ ๑๖ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๑๐ 

รวม ๓๑ ๕๕ ๑๓๐ ๑๕๘ ๑๙๑ ๑๘๗ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑,๐๖1 

 

 

 



๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระท่ี  ๑  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหา 
     ในการด าเนินชีวิต 
สาระท่ี  ๒  การเขียน 
มาตรฐาน  ท ๒.๑   ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียนเรื่องราว 
      ในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระท่ี  ๓  การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน  ท ๓.๑   สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และ 
      ความรู้ในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระท่ี  ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และ 
     พลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ    
สาระท่ี  ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑    เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น 
      คุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ชีวิตจริง  
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค. ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวนระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน  

 ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค. ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค. ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์  หรือช่วยแก้ปัญหา 
 ที่ก าหนดให้ 
สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค. ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค. ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 

    และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
สาระท่ี ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค.๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค. ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข ้าใจความหลากหลายของระบบน ิเวศความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างสิ่งไม ่ม ีช ีว ิต    

ก ับสิ่งม ีช ีว ิตและความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างสิ่งม ีช ีว ิตก ับสิ่งม ีช ีว ิตต ่างๆในระบบน ิเวศ การ
ถ ่ายทอดพล ังงาน การเปลีย่นแปลงแทนทีใ่นระบบน ิเวศ ความหมายของ 
ประชากร ป ัญหาและผลกระทบที ่ม ีต ่อทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ ่งแวดล ้อม 
แนวทางในการอน ุร ักษ ์ทร ัพยากรธรรมชาต ิและการแก ้ไขป ัญหาสิ่งแวดล ้อม 



๑๔ 
 

รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข ้าใจสมบ ัต ิของสิ่งม ีช ีว ิตหน ่วยพ้ืนฐานของส ิ่งม ีช ีว ิตการล าเล ียงสารเข ้า และ

ออกจากเซลล์ ความส ัมพ ันธ ์ของโครงสร ้างและหน ้าที ่ของระบบต ่างๆ ของสัตว์
และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ ของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข ้าใจกระบวนการและความส าค ัญของการถ ่ายทอดล ักษณะทางพ ันธ ุกรรม  
สารพ ันธ ุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพ ันธ ุกรรมที ่ม ีผลต ่อสิ่งม ีช ีว ิตความหลากหลาย           
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข ้าใจสมบ ัต ิของสสารองค ์ประกอบของสสารความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างสมบ ัต ิของ 

สสารก ับโครงสร ้างและแรงย ึดเหนี่ยวระหว ่างอน ุภาคหล ักและธรรมชาติ ของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเก ิดสารละลาย และการเก ิด ปฏิกิริยา
เคมี   

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข ้าใจธรรมชาต ิของแรงในช ีว ิตประจ าว ันผลของแรงที ่กระท าต ่อว ัตถุล ักษณะ           
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข ้าใจความหมายของพล ังงานการเปลี่ยนแปลงและการถ ่ายโอนพล ังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวันธรรมชาติของ คลื่น
ปรากฏการณ ์ที ่เกี ่ยวข ้องก ับเส ียงแสงและคล ื่นแม ่เหล ็กไฟฟ ้ารวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข ้าใจองค ์ประกอบล ักษณะกระบวนการเก ิดและว ิว ัฒนาการของเอกภพ 

กาแล ็กซีดาวฤกษ์และระบบส ุร ิยะ รวมทัง้ปฏ ิส ัมพ ันธ ์ภายในระบบส ุร ิยะ         
ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ  

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข ้าใจองค ์ประกอบและความส ัมพ ันธ ์ของระบบโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ภายในโลกและบนผ ิวโลกธรณ ีพ ิบ ัต ิภ ัย กระบวนการเปลี ่ยนแปลงลมฟ ้า อากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข ้าใจแนวค ิดหล ักของเทคโนโลย ีเพ่ือการด ารงช ีว ิตในส ังคมที ่ม ีการเปล ี่ยนแปลง 

อย ่างรวดเร ็ว ใช ้ความร ู้และท ักษะทางด ้านว ิทยาศาสตร์คณ ิตศาสตร์และ        
ศาสตร์อืน่ๆเพ่ือแก ้ป ัญหาหร ือพ ัฒนางานอย ่างม ีความค ิดสร ้างสรรค ์           
ด ้วยกระบวนการออกแบบเช ิงว ิศวกรรม เล ือกใช ้เทคโนโลย ีอย ่างเหมาะสม   
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  

มาตรฐาน ว ๔.๒ เข ้าใจและใช ้แนวค ิดเช ิงค านวณในการแก ้ป ัญหาที ่พบในช ีว ิตจร ิงอย ่างเป ็น 
ขัน้ตอนและเป ็นระบบ ใช ้เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารในการเร ียนรู้   
การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม   

 
 
 
 



๑๕ 
 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน  ส ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระท่ี ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสั งคมไทย 
และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒      เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑          เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส.๓.๒    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญ
และสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์       
มาตรฐาน ส ๕.๑     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล         

ต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุป 
ข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์  ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 



๑๖ 
 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท่ี  ๑        การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระท่ี  ๒         ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สาระท่ี  ๓            การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒  รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง

สม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน   และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี  ๔          การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกัน

โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระท่ี  ๕         ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา     

สารเสพติดและความรุนแรง 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระท่ี  ๑      ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์  
 วิพากษ์ วิเคราะห์คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้ศึก  ความคิดต่อ 
 งานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็น 
 คุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญา 
 ไทยและสากล 
สาระท่ี  ๒     ดนตรี 
มาตรฐาน  ศ ๒.๑   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
 คุณค่าทางดนตรี  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม 
 และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่า 
 ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและ 
 สากล 
สาระท่ี  ๓  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน  ศ ๓.๑   เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
 คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก   ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ  ชื่นชม   
 และในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็น 
 คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญา 
 ไทยและสากล 



๑๗ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาระท่ี  ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการ 
   จัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการ 
   แสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้ 
   พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
สาระท่ี  ๒  การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน  ง ๒.๑   เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของ 
     เครื่องใช้ หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   
     เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีส่วน 
     ร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
สาระท่ี  ๓  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ง ๓.๑   เข้าใจ  เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบค้นข้อมูล 
     การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
สาระท่ี  ๔  การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง ๔.๑   เข้าใจ  มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ                  
                        ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความ    

คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก และ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๓ น าเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูด

และการเขียน 
สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

กับภาษาและวัฒนธรรมไทยและน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระท่ี ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็น

พ้ืนฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษาชุมชนและสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ  และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 



๑๘ 
 

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๔ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.256๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ก าหนดกรอบหลักสูตรระดับ

ท้องถิ่นที่ส าคัญได้แก่ เป้าหมาย จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพ  ปัญหาความต้องการ
และบริบทของท้องถิ่น  เนื้อหา/สาระที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นหรือชุมชนที่ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ซึ่งมีการทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รายละเอียดมีดังนี้ 
จุดมุ่งหมาย 
 ๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของเขตพ้ืนที่ 

๒.  ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่าน เขียน คิดค านวณ   ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน 

๓.  ผู้เรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมีความรู้
เกี่ยวกับจังหวัดสระแก้ว  รักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

๔.  ผู้เรียนมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม มีทักษะด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
เป้าหมาย/จุดเน้น และคุณลักษณะ 

 ๑.  ทักษะการอ่าน การเขียน และคิดค านวณ 
๒ . ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 ๓. ทักษะทางเทคโนโลยี 
๔.  รักท้องถิ่น 
๕.  จิตสาธารณะ 
๖.  อยู่อย่างพอเพียง 

สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   ก าหนดขึ้นจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ว่าม ี
การก าหนดให้เรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นหรือชุมชนหรือไม่  ซึ่งจากการวิเคราะห์มีปรากฏในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จ านวน  ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้   หลังจากนั้นได้ก าหนดเนื้อหาสาระท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องในแต่ละตัวชี้วัด  ทั้งนี้ให้สถานศึกษาพิจารณามาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นไปใช้ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามความเหมาะสม   ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ซึ่งไม่ปรากฏเนื้อหา/สาระที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นโดยตรงจึงขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่จะ
น าเนื้อหาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปใช้จัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ที่ปรากฏเฉพาะในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   มีดังนี้ 
 
 



๑๙ 
 

๑.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรากฏสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระท่ี ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  
 แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี ๒    การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว 
 ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า 
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
 และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

๑.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 
การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ
ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และ
มนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง 
ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของ
คลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผล
ต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 



๒๐ 
 

๑.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

สาระท่ี ๒    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒    เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและ

ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้ง
เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ 

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 
ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน 

ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์  ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
๑.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
สาระท่ี  ๒     ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑     เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนิน

ชีวิต 
สาระท่ี ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง

สม่ าเสมอ มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

 



๒๑ 
 

สาระท่ี ๔    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑     เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกัน

โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระท่ี ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑    ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ   

การใช้ยา สารเสพติด  และความรุนแรง 
 
๑.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระท่ี ๑  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑    สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล 

สาระท่ี ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๒     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ

ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระท่ี ๓  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑       เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์    

คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ ๓.๒     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม      
เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 

 
๑.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
สาระท่ี  ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง  ๑. ๑ เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ 

การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะ 
การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก 
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี  2 การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง  2.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ             

 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
 
 



๒๒ 
 

๑.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑  
 

เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑    ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ

อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
๒.   รายละเอียดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    

ผลการวิเคราะห์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  รวมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรโรงเรียนจึงก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายละเอียดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ปรากฏในคู่มือการจัดการเรียนรู้) สรุปรายชั้นปีในระดับ
ประถมศึกษา ดังนี้ 
 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระท่ี ๑    การอ่าน  
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน

การด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๓ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ ระดับหมู่บ้าน  ต าบล อ าเภอและจังหวัดบุรีรัมย์ 
ป.๕ การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตามคู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่ 

เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุกประเภท 
ป.๖ การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม ตัวอย่าง เช่น  ข้อตกลงในการอยู่ 

ร่วมกันในโรงเรียนและการใช้สถานที่สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น  เช่น 
 
 
สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                           
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.3 การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าสถานที่ต่างๆในโรงเรียน และการแนะน าสถานที่

ในชุมชน 



๒๓ 
 

 
สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ    
 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๒,4,5,6 การใช้ภาษาถ่ิน เช่น ภาษาอีสาน ภาษาเขมรฯลฯ 

 
สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.2 บทร้องเล่นในท้องถิ่น 
ป.3 นิทานหรือเรื่องราวในท้องถิ่น ได้แก่  

๑.  นิทานในท้องถิ่น   
๒. ประวัติ/ต านาน/ที่มาของสถานที่แหล่งประวัติศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
๓.  เนื้อหาเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ส าคัญในจังหวัดบุรีรัมย์เช่น   
๔.  เรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพส าคัญในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งระดับอ าเภอ / ต าบล  หรือหมู่บ้าน 
๕.  เรื่องราวอื่นๆที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งระดับอ าเภอ /ต าบล /หมู่บ้าน 
๖.  ประวัติบุคคลส าคัญ 

ป.4 ,5 ,6 ๑. นิทานพื้นบ้าน 
๒. เพลงพื้นบ้าน เช่น กันตรึม   หมอล า 
(*อาจใช้เพลงพื้นบ้านของภาคกลางแทน) 

 
 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
             มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศการ
ถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 

 
1. พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ ในท้องถิ่นของตน  
2. สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นภายในโรงเรียน 

ป.5 
 

สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นภายในจังหวัดบุรีรัมย์เช่น วนอุทยานเขากระโดง 
/ห้วยจระเข้มาก/เขื่อนล านางรอง 



๒๔ 
 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.3 

 
 

ตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในท้องถิ่นของตน     
เช่น  วนอุทยานเขากระโดง /ห้วยจระเข้มาก/เขื่อนล านางรอง 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ  
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 
 

1.ระบบดวงดาวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในท้องถิ่นและชุมชนของตน 
2.ระบบดวงดาวจ าลองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ป.3 • ปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์และประโยชน์ของดวงอาทิตย์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในท้องถิ่นของตนและที่จ าลองแบบและจัดแสดง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ป.4 1. แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในท้องถิ่นของตน 
และท่ีจ าลองแบบและจัดแสดง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
2.การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และการพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ที่
จ าลองแบบและจัดแสดง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
3.องค์ประกอบของระบบสุริยะ และเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จาก
แบบจ าลองที่จัดแสดง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ป.5 1.ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจ าลองที่จัดแสดง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
2. การใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทางการข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และแบบ
รูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปีจากแบบจ าลองและจัดแสดง ณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ป.6 1.การเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาจากแบบจ าลองและจัดแสดง 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
2.พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และตัวอย่างการน าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันจากแบบจ าลองและการจัดแสดง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

 
 
 
 



๒๕ 
 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 หินที่อยู่ในธรรมชาติในท้องถิ่นของตน 
ป.6 1.ลักษณะของหินอัคนี หินตะกอน และหินแปรที่อยู่ในบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ 

2.ลักษณะของหินและแร่ที่อยู่ในบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ 
3.ซากดึกด าบรรพ์ที่หลากหลายที่อยู่ในบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ 
4.ลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม ดินถล่มจากแหล่งน้ าต่างๆ ในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม 
หลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๒ ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน 
ป.๔ การกระท าความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน และชุมชนที่ปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมศาสนาได้อย่างน่ายกย่อง  
 
สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารง

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๔ ๑. การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง 

๒.  แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณสมบัติ 
โบราณวัตถุและโบราณสถาน และการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

ป.๕ 1.ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
2.การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

สาระท่ี ๒    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารง

รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ 

 
๑. โครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง 
๒. โครงสร้างของโรงเรียน และความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนของตนเอง 
๑. ความหมายและความแตกต่างของอ านาจตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ในครอบครัวและโรงเรียนของ
ตนเอง 
๒. การใช้อ านาจในครอบครัวตามบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง 
๑. กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวของตนเอง เช่น การแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในครอบครัว   การรับฟังและแสดงความคิดเห็น 
๒. กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน ของตนเอง เช่น เลือกหัวหน้าห้อง ประธาน
ชุมนุม ประธานนักเรียน 

ป.๒ 
 

1. ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวกับชุมชนของ 
2. ผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชนของตนเอง 

ป.๓ 
 

1. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
2.การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนและชุมชนของตนเอง 
3.การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนของ
ตนเอง 

ป.๕ 
 
 
 

๑. โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ 
๒. อ านาจหน้าที่และความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ 
3. บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น อบต. อบจ.เทศบาลกับบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชนของตนเอง 

ป.6 1.บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ 
2.กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นของตนเองระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๒ ๑. ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน  

๒. ผลของการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นในการผลิตที่หลากหลายที่มีต่อราคา คุณค่าและประโยชน์ของ
สินค้าและบริการ  รวมทั้งสิ่งแวดล้อม  
3.การประกอบอาชีพของครอบครัว 
4.การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมของครอบครัว 
5. รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว 
6. รายได้และรายจ่ายของตนเอง 
7. วิธีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่าย ๆ 
8.รายการของรายรับที่เป็นรายได้ท่ีเหมาะสม และไม่เหมาะสม 
9. รายการของรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 

ป.3 ๑. ใช้บัญชีรับจ่ายวิเคราะห์การใช้จ่ายที่จ าเป็นและเหมาะสมของตนเอง 
๒. วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
๓. วางแผนการแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม 
๔. วางแผนการน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้อย่างเหมาะสมของตนเอง 

ป.๕ 
 

1.ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการในชุมชน   
2. การประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในบ้านโรงเรียน  
3. การวางแผนการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือลดความสูญเสียทุกประเภท  
4. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ

จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.๖ ตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นระดับจังหวัด  อ าเภอ  ต าบล  หมู่บ้าน   
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.๑ ๑.  วธิีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ 
๒.  การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างสั้น ๆ 

ป.๒ การสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับตนเองและครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เก่ียวข้องช่วงเวลาและเส้น
เวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

ป.๓ การสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูล  
ที่เก่ียวข้องและใช้เส้นเวลา (Time Line)ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในโรงเรียนและชุมชน 

ป.๔ ๑.  ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของจังหวัด 
๒.  การจ าแนกหลักฐานของท้องถิ่นตนเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง 

ป.๕ ๑. วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
๒. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่าง ๆ  
๓. การน าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอหรือจังหวัดบุรีรัมย์โดยอ้างอิง
หลักฐานที่หลากหลายด้วยวิธีการต่าง ๆ   
4.. การรวบรวมข้อมูลโดยการตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นในจังหวัด
บุรีรัมย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนแต่ละช่วงเวลา  สาเหตุ  ผลกระทบ แหล่งข้อมูลและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
5.  การใช้ข้อมูลที่ได้ตอบค าถามเก่ียวกับความเป็นมาของชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
6. ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่แสดงความจริงกับข้อเท็จจริง  
7.  การสรุปประเด็นส าคัญเก่ียวกับข้อมูลในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ป.๖ การศึกษาเรื่องราวในจังหวัดบุรีรัมย์โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์  เช่น  ความเป็นมาของภูมินาม 
ของสถานที่ในท้องถิ่น ได้แก่ประวัติอ าเภอ  หมูบ้าน  โบราณสถาน  วัด  สถานที่ส าคัญ  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ ๑. ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  สิ่งของเครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของ 

อดีตกับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวในชุมชนของนกัเรียน  
๒. สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ตามกาลเวลา 
3. เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในครอบครัว   

ป.๒ ๑. วิธีการสืบค้นข้อมูลในท้องถิ่นของตนอย่างง่ายๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้  
๒. วิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน  
๓. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
4. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่าง ๆ  
5.  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ป.๓ 1.ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม  
2.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม 
3.ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนของตนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ 
ปัจจัยทางสังคม 
4.ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนอื่น ๆ ที่มีความเหมือนและความต่างกับชุมชน
ของตนเอง 

ป.๔ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในจังหวัดบุรีรัมย์ที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย
โดยสังเขป 

 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ

และธ ารงความเป็นไทย 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ ๑. ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนที่ใกล้ตัวนักเรียน  

๒. คุณค่าและความส าคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนของตนในด้านต่างๆ  
3.  ตัวอย่างสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในจังหวัดบุรีรัมย์เช่น สิ่งของ สถานที่ ภาษาถ่ิน ประเพณี 
และวัฒนธรรม ฯลฯ ที่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนและเป็นรูปธรรมชัดเจน 
4.  คุณค่าและประโยชน์ของสิ่งต่างๆเหล่านั้น 

ป.๒ 1.บุคคลในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ท าคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและความม่ันคงของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติในอดีตที่ควรน าเป็นแบบอย่าง โดยน าเสนอผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่
น่าภาคภูมิใจ   
2.ภูมิปัญญาของคนไทยในจังหวัดสระแก้ว ด้านอาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี  ความเชื่อ  ด้านนิทานท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ฯลฯ 

 
 



๓๐ 
 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 1.สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้นที่บ้านและที่โรงเรียนของตน 

2. ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัวในชุมชนของตน 
3. ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก)และที่ตั้งของสิ่งต่างๆ รอบตัวในชุมชนของตน 
4. แผนผังแสดงต าแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียนของตน 
5. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ในรอบวันในท้องถิ่นของตน 

ป.2 1. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียนของตน 
2. ต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ  ในท้องถิ่นของตนที่ปรากฏในแผนที่แผนผัง รูปถ่าย 
และลูกโลก 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ในท้องถิ่นของตน 

ป.3 1. ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนของตน 
2. แผนที่ แผนผังและรูปถ่ายในชุมชนของตน 
3. ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศทางในชุมชนของตน 
4. ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชนของตน  

ป.4 1. ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น สภาพพ้ืนที่ ลักษณะดิน แหล่งน้ า  ป่าไม้ ฯลฯ 
2. แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ลักษณะทางกายภาพในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ 

ป.5 1. ลักษณะทางกายภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ 
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีษะเกษ ขอนแก่น)  ในด้านสภาพภูมิประเทศ  สภาพ
ภูมิอากาศ  แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ     
2. ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในภาคตะวันออก เช่น 
สภาพภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ  แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ฯลฯ  

 
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.1 การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านและห้องเรียนของตน 
ป.2 1. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อโรงเรียนของตน 

2. การรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของตน 



๓๑ 
 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.3 1. สิ่งแวดล้อมของชุมชนของตนในอดีตกับปัจจุบันได้แก่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่

มนุษย์สร้างขึ้น  
2.การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนของตน 
3. การประกอบอาชีพของคนในชุมชนของตนที่เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน 
4. ภูมิประเทศและภูมิอากาศในชุมชนของตนที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 
5. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนของตน 
6. การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน 

ป.4 1.สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  
2.การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดบุรีรัมย์และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
3.การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ป.5 1.สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการด าเนินชีวิตของประชากรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. ผลจากการรักษาและการท าลายสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระท่ี  ๒     ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป. ๑ 1. สมาชิกในครอบครัวของตนเอง 
2. ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง 
3.สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง  (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง) 

ป. ๒ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง  พ่อ  แม่   พ่ีน้อง และ ญาติ 
ป. ๓ 1.ความส าคัญของครอบครัว ความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเองในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  

การศึกษา 
2.วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนของตนเอง 

ป.๔ 1.คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัวของตนเอง 
ป. ๕ 1.ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย (ครอบครัวขยาย  การนับถือญาติ) ของ

ครอบครัวตนเอง 
2.พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวของตนเอง 

 
 
 



๓๒ 
 

สาระท่ี ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกก าลังกายการเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๓ 1. แนวทางการเลือกออกก าลังกายการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่นของตนที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุด

ด้อยและข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล 
2. การละเล่นพื้นเมืองและกฎ  กติกาและข้อตกลงในการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่นของตน 

ป. ๕ การออกก าลังกาย การละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่นของตน 
สาระท่ี ๔    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกัน

โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ ๑. ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนกับตนเอง  

2. วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
 
สาระท่ี ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา  

สารเสพติด  และความรุนแรง 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป. ๑ ๑.  สิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียนของตนเอง 
๒.  การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียนของตนเอง 
3. การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียนของตนเอง 

ป. ๓ วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียนและการเดินทางของตนเอง 
 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

สาระท่ี ๑  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
 วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ 
 ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ 1. รูปร่าง ลักษณะ  และขนาดของสิ่งต่างๆ  รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในชุมชน / 

ท้องถิ่นของตนเอง 
2. ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเช่น รู้สึกประทับใจกับความงามของบริเวณรอบ
อาคารเรียน หรือรู้สึกถึงความไม่เป็นระเบียบของสภาพภายในห้องเรียนของตนเอง 
3. การทดลองสีด้วยการใช้สีน้ า สีโปสเตอร์ สีเทียนและสีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นของตนเอง 

ป.๒ การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ้านในชุมชน 



๓๓ 
 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๓ 1. การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัวในชุมชนด้วยสีเทียนดินสอสี และสีโปสเตอร์ 

2. รูปร่าง  รูปทรง  ในงานออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียนของตน 
 
สาระท่ี ๑ทัศนศิลป์  
มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๒ งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของตนเอง 
ป.๓ 1. ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของตนเอง 

2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของตนเอง 
ป.๔ งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง 
ป.๕ งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง 
ป.๖ อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของตนเอง 
 
สาระท่ี ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.๑ 1. ที่มาของบทเพลงในท้องถิ่นของตน 
2. ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่นของตน 

ป.๒ 1. บทเพลงในท้องถิ่นของตน 
(ลักษณะของเสียงร้องและลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลง) 
2. กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษในท้องถิ่นของตน   
(ดนตรีกับโอกาสส าคัญในโรงเรียนและดนตรีกับวันส าคัญของชาติ) 

ป.๓ เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นของตน(ลักษณะเสียงร้องภาษาและเนื้อหาในบทร้องเครื่องดนตรีและวง
ดนตรีในท้องถิ่น) 
ดนตรีกับการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นของตน(ดนตรีในชีวิตประจ าวันและดนตรีในวาระส าคัญ) 

ป.๔ ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี(เนื้อหาเรื่องราวในบทเพลงกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 
โอกาสในการบรรเลงดนตรีของคนในท้องถิ่น) 

ป.๕ บทเพลงในงานประเพณีในท้องถิ่น 
ป.6 อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อดนตรีในท้องถิ่นของตน 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
สาระท่ี ๓  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑   เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.๖ การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่นของตนเองเน้นลีลาหรืออารมณ์ 

สาระท่ี ๓  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.๒ การละเล่นพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเอง  
ป. ๓ การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านหรือท้องถิ่นของตน   
ป.๔ การชมการแสดงของท้องถิ่นของตน 
 
 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สาระท่ี ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว   
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ 
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้ 
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป. ๒ 1. ๑. การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวของตนเอง   

2.การใช้วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือ เช่น การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
ป. ๓ 1. การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม    

2. การใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างาน 
ป. ๔ 1.  การท างานต่างๆให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง   

2. มารยาทของตนเองในการปฏิบัติงาน  กิจวัตรประจ าวัน ฯลฯ 
ป. ๕ 1. ขั้นตอนการท างานของตนเองที่บ้าน   

2. การจัดการในการท างานของตนเอง  
3. มารยาทของตนเองในการปฏิบัติงาน  กิจวัตรประจ าวัน ฯลฯ 

ป. ๖ 1. การท างานและการปรับปรุงการท างาน   ในบ้าน  ครอบครัว   
2.มารยาทในครอบครัว    

 
 
 
 



๓๕ 
 

สาระท่ี 2 การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง  2.๑   เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป. ๕ 1. อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน  ด้านค้าขาย  เกษตรกรรม   รับจ้างรับราชการ  พนักงานของรัฐ 

อาชีพอิสระ 
2. ความแตกต่างของอาชีพในชุมชนด้านรายได้  ลักษณะงาน  ประเภทกิจการ  
3. ข้อควรค านึงเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน เช่น การท างานไม่เป็นเวลา  การยอมรับนับถือจาก

สังคม  มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง ฯลฯ 
 
 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น  
อย่างมีเหตุผล 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ 

 
ค า  กลุ่มค า และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน   สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร 
เครื่องดื่ม และนันทนาการ 

ป.๒ ค า  กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว(simple sentence) และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ 

ป.๓ 
 

กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์  และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ  

ป.๔ กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และความหมาย  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-
ขาย และลมฟ้าอากาศ 

ป.๕ กลุ่มค า ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-
ขาย และลมฟ้าอากาศ 

ป.๖ 
 

ประโยค หรือข้อความ  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-
ขาย และลมฟ้าอากาศ 

 
สาระท่ี ๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึก 
  และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๒ ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ป.๓ ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพ่ือน 



๓๖ 
 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๔ ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว เพื่อน และครอบครัว

ของตนเองตามความเหมาะสม 
ป.๕ ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้

ตัวของตนเองตามความเหมาะสม 
ป.๖ ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้

ตัวของตนเองตามความเหมาะสม 
 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต๑.๓น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด
และการเขียน 
ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ ค าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และ 

เรื่องใกล้ตัวของนักเรียน 
ป.๒ ค าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และ 

เรื่องใกล้ตัวของนักเรียน 
ป.๓ ค าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และ 

เรื่องใกล้ตัวของนักเรียน 
ป.๔ 1.ประโยคและข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์ และเรื่องใกล้ตัวของ

นักเรียน 
2.ค า  กลุ่มค าท่ีมีความหมายสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  ใกล้ตัวของนักเรียน 
3.ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวของนักเรียน 

ป.๕ 1.ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล   สัตว์   สถานที่ กิจกรรมต่าง ๆ  เรื่อง
ต่าง ๆ ที่ใกล้ตัวของนักเรียนหรือในชุมชนและท้องถิ่น 
2.ประโยคที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวของนักเรียน
หรือในชุมชนและท้องถิ่น 

ป.๖ 1.ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน  เพื่อน สิ่งแวดล้อมใกล้
ตัวของนักเรียนหรือในชุมชนและท้องถิ่น 
2.ประโยคที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวของนักเรียนหรือในชุมชน
และท้องถิ่น 

 
สาระท่ี ๔ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ - 4 การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 

ป.๕ การใช้ภาษาในการฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
ป.๖ การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและโรงเรียนของตน 

 
 



๓๗ 
 

สาระท่ี ๔ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ชั้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ -3 การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่าง ๆ   
ป.๔-6 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

 

 

รายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

 ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย    จ านวน  ๒0๐  ชั่วโมง 
 ท๑๒๑๐๑  ภาษาไทย    จ านวน  ๒0๐  ชั่วโมง 
 ท๑๓๑๐๑  ภาษาไทย    จ านวน  ๒0๐  ชั่วโมง 
 ท๑๔๑๐๑  ภาษาไทย    จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 ท๑๕๑๐๑  ภาษาไทย    จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 ท๑๖๑๐๑  ภาษาไทย    จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย                    กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑     เวลา  ๒๐๐ ชั่วโมง      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ บอกความหมายของค า และ ข้อความที่
อ่าน ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  อ่านหนังสือตามความ
สนใจ อย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ส าคัญ
ที่มักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนสื่อสารด้วยค าและประโยค 
ง่าย ๆ  มีมารยาทในการเขียน ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตามตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟัง
และดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูพูด
สื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทยเขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค าเรียบเยงเป็นประโยคง่าย ๆต่อค าคล้องจองง่าย ๆบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
หรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็กท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบท
ร้อยกรองตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  การเขียน  และพูด  วิเคราะห์  สรุป และ
น าเสนอ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร มีมารยาทในการอ่าน เขียน ดู 
ฟัง และพูด มีนิสัยรักการอ่าน  เห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจ าชาติ 

 
ตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕, ป.๑/๖, ป.๑/๗ , ป.๑/๘ 
ท ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ท ๓.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕ 
ท ๔/๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔ 
ท ๕.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
 
รวมตัวชี้วัด  ๒๒  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท๑2๑๐๑  ภาษาไทย                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                  เวลา  ๒๐๐ ชั่วโมง      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆบอกความหมายของค า 
และข้อความที่อ่าน  ตั้งค าถาม ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ระบุใจความส าคัญ และรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  อ่านหนังสือตามความ
สนใจ อย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าสั่งหรือ
ข้อแนะน า คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับ ประสบการณ์  ตามจินตนาการ ฟัง
ค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตามเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงบอก
สาระส าคัญของเรื่องที่ฟังและดูตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงความ
คิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ บอกและเขียน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทยเขียนสะกดค าและบอกความหมายของค าเรียบเรียงค าเป็น
ประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร บอกลักษณะค าคล้องจองเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และ
ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็กเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจโดยใช้การใช้ภาษาถิ่น เช่น ภาษาอีสาน ภาษาเขมรมีมารยาท
ในการอ่าน การฟัง การดู และการพูด ใช้กระบวนการอ่าน  การเขียน  และพูด  วิเคราะห์  สรุป และ
น าเสนอ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร  มีนิสัยรักการอ่าน  เห็นคุณค่า
ภาษาไทยในฐานะภาษาประจ าชาติ 

 
ตัวช้ีวัด 
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 
 
รวมตัวชี้วัด  ๒๗  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท๑3๑๐๑  ภาษาไทย                   กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                   เวลา  ๒๐๐ ชั่วโมง      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้น ๆและบทร้อยกรองง่าย ๆได้ถูกต้องอธิบายความหมาย
ของค า และข้อความที่ อ่าน ตั้งค าถาม และตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ย วกับเรื่องที่ อ่าน  ล าดับ
เหตุการณ์ และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อคิด
จากเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ าเสมอและน าเสนอ
เรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ ระดับหมู่บ้าน  ต าบล อ าเภอ
และจังหวัดบุรีรัมย์และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า  อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ 
แผนที่ และแผนภูมิ  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน 
เขียนบันทึกประจ าวัน  เขียนจดหมายลาครู  เขียนเรื่องตามจินตนาการมีมารยาทในการเขียน เล่า
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงบอกสาระส าคัญจากเรื่องการฟัง
และการดูตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกจาก
เรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม วัตถุประสงค์ เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า
ระบุชนิด และหน้าที่ของค าในประโยค ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า  แต่งประโยคง่าย ๆ 
แต่งค าคล้องจอง และค าขวัญ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้จักเพลงพ้ืนบ้านในอ าเภอ     
พุทไธสง และในจังหวัดบุรีรัมย์เพลงกล่อมเด็ก เพ่ือปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นอ าเภอ        
พุทไธสง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจมีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู และการพูด โดยใช้กระบวนการ
อ่าน  การเขียน  และพูด  วิเคราะห์  สรุป และน าเสนอ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะทาง
ภาษาในการสื่อสาร  มีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน เห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะ
ภาษาประจ าชาติ 

 
ตัวช้ีวัด 
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 
 
รวมตัวชี้วัด  ๓๑  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 



๔๓ 
 

ท๑4๑๐๑  ภาษาไทย                                         กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔          เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของค า ประโยค 
และส านวนจากเรื่องที่ อ่าน อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่ก าหนดและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านแยก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความ
สนใจอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัดเขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสมเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียนเขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา  
เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  เขียนเรื่องตามจินตนาการมีมารยาทในการเขียน 
จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปความจากการฟังและดู  พูดแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น  และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่
ฟังและดู  รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนาสะกดค าและ
บอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ  ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยคใช้พจนานุกรมค้นหา
ความหมายของค า  แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาแต่งบทร้อยกรองและค าขวัญบอก
ความหมายของส านวนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้าน
ในอ าเภอพุทไธสงและในจังหวัดบุรีรัมย์หรือนิทานคติธรรม  อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตจริงร้องเพลงพ้ืนบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจมีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู และการพูด โดยใช้กระบวนการอ่าน  การ
เขียน  และพูด  วิเคราะห์  สรุป และน าเสนอ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะทางภาษาในการ
สื่อสาร  มีนิสัยรักการอ่าน  เห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจ าชาติ 
 
ตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗ , ป.๔/๘ 
ท ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗ , ป.๔/๘ 
ท ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖ 
ท ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗ 
ท ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
 
รวมตัวชี้วัด  ๓๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท๑5๑๐๑  ภาษาไทย                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                  เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของค า ประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่ องที่อ่านอย่าง
หลากหลายแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม 
คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุกประเภทอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียนเขียนย่อ
ความจากเรื่องที่อ่าน เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรง
ตามเจตนากรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการมีมารยาทในการเขียนพูดแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและ
ดู วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล . พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู  และการสนทนาระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยคจ าแนกส่วนประกอบ
ของประโยคเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น  เช่น ภาษาอีสาน ภาษาเขมร บอกค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรองใช้ส านวนได้ถูกต้อง สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่อ่านระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมนิทานพื้นบ้าน เช่น หมอ
ล า กันตรึมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่องจ าบท
อาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจมีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู 
และการพูด โดยใช้กระบวนการอ่าน  การเขียน  และพูด  วิเคราะห์  สรุป และน าเสนอ  เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร  มีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการ
ท างาน เห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจ าชาติ 

 
 
ตัวช้ีวัด 
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 
 
รวมตัวชี้วัด  ๓๓  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 

 



๔๕ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท๑6๑๐๑  ภาษาไทย                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของค า ประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านอย่าง
หลากหลายแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม 
อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน คัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม 
เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียนเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน 
เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนากรอกแบบ
รายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีเหตุผล. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดู และการสนทนา ระบุ
ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยคจ าแนกส่วนประกอบของประโยคเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน
กับภาษาถิ่นใช้ค าราชาศัพท์บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย . แต่งบทร้อยกรองใช้ส านวนได้
ถูกต้อง สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่านระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่องจ าบท
อาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่าน  การเขียน  
และพูด  วิเคราะห์  สรุป และน าเสนอ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีมารยาทในการอ่าน การฟัง 
การดูและการพูด มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร  มีนิสัยรักการอ่าน  เห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะ
ภาษาประจ าชาติ 
ตัวช้ีวัด 
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 
 
รวมตัวชี้วัด  ๓๔  ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 
 



๔๖ 
 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๗ 
 

 
รายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์       จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง    
 ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์       จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง    
 ค๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์       จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง    
 ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์       จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง    
 ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์       จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง    
 ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์       จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค11101  คณิตศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 1          เวลา  200  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาความหมายให้มีความรู้ความเข้าใจ  และฝึกให้เกิดทักษะในการบอกจ านวนของสิ่งต่าง ๆ   
แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย  
เปรียบเทียบจ านวนโดยใช้เครื่องหมาย = ><  เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย และศูนยห์ลัก
และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  หาค่าของตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย และศูนยร์ะบุจ านวนที่หายไปใน
แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละหนึ่ง และทีละสิบ และระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ าของรูป
เรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ ามี สองรูปวัดและเปรียบเทียบความยาวเปน็เซนติเมตร
เป็นเมตร การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีดจ าแนกรปูเรขาคณิต
สองมิติ รูปสามเหลี่ยม  รปูสี่เหลี่ยม  วงกลม วงร ี  และรูปเรขาคณิตสามมิติทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปญัหา เมื่อก าหนดรูป 
หนึ่งรูปแทน หนึ่งหน่วย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็น
ระบบ รอบคอบและถี่ถ้วน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทันเทคโนโลยีรวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
ค 1.2  ป.1/1 
ค 2.1  ป.1/1, ป.1/2 
ค 2.2  ป.1/1 
ค 3.1  ป.1/1 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค12101  คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 2    เวลา  200  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาความหมายให้มีความรู้ความเข้าใจ  และฝึกให้เกิดทักษะในการบอกจ านวนของสิ่งต่าง ๆ 
แสดงสิ่งต่าง ๆ  ตามจ านวนที่ก าหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดง
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์เปรียบเทียบจ านวนโดยใช้เครื่องหมาย =  ><และเรียงล าดับ
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนใน
รูปกระจายหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบของจ านวนนับไม่เกิน
หนึ่งพันและศูนย์  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน ๑ หลักกับ
จ านวนไม่เกิน ๒ หลักหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก 
ตัวหาร ๑หลัก  โดยที่ผลหารมี  ๑หลักทั้งหารลงตวัและหารไม่ลงตัวหาผลลัพธ์การบวก  ลบ คูณ หารระคนและ
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ๒ทีละ ๕ และ
ทีละ ๑๐0  และแบบรูปซ้ า  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาที  
การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาที  การอ่านปฏิทิน  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  และ
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเปน็หนว่ยเดียวกันวัดและเปรียบเทียบ
ความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรการคาดคะเนความยาวเป็นเมตร  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
การบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรวัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมและกรัม   กิโลกรัมและขีดการคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
การบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  วัดและเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุเป็นลิตรการวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร   จ าแนกและบอก
ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรีและการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูปใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๒หน่วย ๕หน่วย 
หรือ ๑๐หน่วย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็น
ระบบ รอบคอบและถี่ถ้วน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
ค 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 
ค 2.2  ป.2/1 
ค 3.1  ป.2/1 
รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๕๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค๑๓๑๐๑คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาชั้นที่ ๓    เวลา  ๒๐๐ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดง
จ านวนนับเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนจากสถานการณ์ต่าง ๆบอก อ่านและเขียนเศษส่วนแสดง
ปริมาณสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่ก าหนดเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือ
เท่ากับตัวส่วนหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร 
หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวน
นับหาผลบวกและผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ แสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑  ระบจุ านวนที่หายไปใน
แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท่า ๆ กันแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน
เวลาและระยะเวลาเลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม วัดและบอก  ความยาวของสิ่งต่าง ๆ 
คาดคะเนและเปรียบเทียบความยาวจากสถานการณ์ต่าง ๆแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาว เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ าหนักคาดคะเนและเปรียบเทียบน้ าหนักแสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักเลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม วัดและเปรียบเทียบปริมาตร 
คาดคะเนปริมาตรและความจุแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุระบุรูป
เรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตรเขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจ านวนนับ และ
ใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็น
ระบบ รอบคอบและถี่ถ้วน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐,ป.๓/๑๑  
ค ๑.๒ป.๓/๑ 
ค ๒.๑ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐,ป.๓/๑๑, 

ป.๓/๑๒,ป.๓/๑๓ 
ค ๒.๑ป.๓/๑ 
ค ๓.๑ป.๓/๑,ป.๓/๒ 
     
รวมทั้งหมด   ๒๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาชั้นที่ ๔    เวลา  ๑๖๐ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จ านวนนับเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับบอก อ่านและเขียนเศษส่วน จ านวนคละเปรียบเทียบ  
เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละอ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่งเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่งประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์  แสดงการคูณของจ านวนหลายหลัก ๒ จ านวนที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน  ๒ หลักหาผลลัพธ์การบวก ลบ 
คูณ หารระคนของจ านวนนับ และ ๐แสดงวิธีหาค าตอบและการสร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของ
จ านวนนับพร้อมทั้งหาค าตอบหาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีกตัวหนึ่งแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและ
จ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งหาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่งแสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาวัดและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์แสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจ าแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุมสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อก าหนดความยาวของ
ด้านใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็น
ระบบ รอบคอบและถี่ถ้วน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗,ป.๔/๘,ป.๔/๙,ป.๓/๑๐,ป.๔/๑๑, 
ป.๔/๑๒,ป.๔/๑๓,ป.๔/๑๔,ป.๔/๑๕,ป.๔/๑๖  
ค ๒.๑ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓  
ค ๒.๒ป.๔/๑,ป.๔/๒  
ค ๓.๑ป.๔/๑  
     
รวมทั้งหมด   ๒๒ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 



๕๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาชั้นที่ ๕     เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………................................. 

ศึกษาวิเคราะห์ หลัก การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐หรือ ๑๐๐หรือ
๑,๐๐๐  ในรูปทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ การเปรียบเทียบเศษส่วนและ
จ านวนคละ การบวก ลบ คูณ หารของเศษส่วนและจ านวนคละการบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษส่วนและจ านวนคละ โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ 
และการหารเศษส่วน การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยมการคูณ
ทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง  การหารทศนิยมที่ตัวตั้งเป็นจ านวนนับหรือทศนิยมไม่
เกิน๓ต าแหน่ง และตัวหารเป็นจ านวนนับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ต าแหน่งโจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ การคูณ และการหารทศนิยม การอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ โจทย์ปัญหาร้อยละ 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียน
ในรูปทศนิยม การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การ
หาความยาวรอบรปูของรูปสี่เหลี่ยม การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการ
ขนาน การสร้างเส้นขนาน มุมแย้งมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 
(Transversal)  การสร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่
ก าหนดให้ ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม  การจ าแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อก าหนดความ
ยาวของเส้นทแยงมุม ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม การอ่านกราฟเส้น การใช้ข้อมูลจากกราฟเส้น
ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็นจ านวนนับ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็น
ระบบ รอบคอบและถี่ถ้วน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ป.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 ๒.๑ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔ 
ค ๒.๒ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔ 
ค ๓.๑ป.๕/๑,ป.๕/๒ 
รวมทั้งหมด  ๑๙ ตัวชี้วัด 

 
 
 



๕๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาชั้นที่ ๖    เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………................................. 
 

ศึกษาวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากันและมาตราส่วน การเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ 
ปริมาณโดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจ านวนนับการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่ก าหนดให้  
ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ  ตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัวประกอบ การหา ห.ร.ม. และค.ร.น. 
ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ จ านวน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  การบวก  การลบเศษส่วน
และจ านวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ โจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จ านวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การหารทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็น
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม  โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนและมาตราส่วนโจทย์ปัญหาร้อยละ การแสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่
ของรูปสามเหลี่ยม  มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม การหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลีย่ม 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม  การหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่
ของวงกลม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม  ชนิดและสมบัติของรูป
สามเหลี่ยม การจ าแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อ
ก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม วงกลมและส่วนต่าง ๆ ของวงกลม การสร้างวงกลม การ
บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคลี่ของ
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่และรูปคลี่ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิดการอ่านแผนภูมิรูปวงกลม การใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็น
ระบบ รอบคอบและถี่ถ้วน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖,ป.๖/๗,ป.๖/๘,ป.๖/๙,ป.๖/๑๐,ป.๖/๑๑,ป.๖/๑๒ 
ค ๑.๒ป.๖/๑ 
ค ๒.๑ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓ 
ค ๒.๒ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔ 
ค ๓.๑ป.๖/๑ 
รวมทั้งหมด  ๒๑ ตัวชี้วัด 

 
 



๕๔ 
 

 

 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์      จ านวน ๑๒๐ ชัว่โมง 
 ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์      จ านวน ๑๒๐ ชัว่โมง 
 ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์      จ านวน ๑๒๐ ชัว่โมง 
 ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์      จ านวน 12๐ ชัว่โมง 
 ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์      จ านวน 12๐ ชัว่โมง 
 ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์      จ านวน 12๐ ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว11101   วิทยาศาสตร์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                        เวลา  ๑๒0  ช่ัวโมง         
***************************************************************************  

ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้  บอกสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ระบุชื่อบรรยาย
ลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช การท าหน้าที่ร่วมกันของส่วน
ต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในการท ากิจกรรมต่างๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่างๆ อย่างถูกต้องให้ปลอดภัยและรักษาความสะอาด
อยู่เสมอ  อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด
ประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้
บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ระบุดาวที่ปรากฏบน
ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้  อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่
ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์  อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะ เฉพาะตัวที่
สังเกตได้จากหินในท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์  แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การ
เปรียบเทียบแสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์  หรือสื่อใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล รักษาอุปกรณ์เบื้องต้นใช้งานอย่างเหมาะสม 
          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สืบค้น
ข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย โครงงานสะเต็มศึกษา   โดยใช้แหล่งเรียนที่
หลากหลาย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้               
มีความสามารถในการตัดสินใจ มีสมรรถนะในการคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  การการใช้
เทคโนโลยีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  
มีจิตสาธารณะ  โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว 1.1   ป.1/1,ป.1/2 
ว 1.2   ป.1/1   ป.1/2   
ว 2.1  ป.1/1   ป.1/2   
ว 2.3   ป.1/1    
ว 3.1   ป.1/1,ป.1/2     
ว 3.2   ป.1/1  
ว 4.2  ป.1/1, ป.1/2,ป.1/3,ป.1/4,ป.1/5  
 
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 
 



๕๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว12101   วิทยาศาสตร์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                  เวลา  ๑๒0  ช่ัวโมง         
*************************************************************************** 

ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ า เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ตระหนักถึงความจ าเป็นที่พืชต้องได้รับน้ าและแสงเพ่ือการเจริญเติบโตโดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าว
อย่างเหมาะสมสร้างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของ พืชดอก เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้  เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์   และระบุการน าสมบัติ  การดูดซับน้ าของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน
อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ เกิดจาก การน าวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ เพ่ือน ามาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์และ
อธิบายการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตระหนักถึงประโยชน์ของการ
น าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  โดยการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของ
แสงจากแหล่งก าเนิดแสงและอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์  ตระหนักในคุณค่า
ของความรู้ของการมองเห็น  โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ใน
บริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม  ระบุส่วนประกอบของดิน และจ าแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะ
เนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์อธิบายการใช้ประโยชน์จากดินจากข้อมูลที่รวบรวมได้แสดงล าดับ
ขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความ   เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัด
หมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์    ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล รักษาอุปกรณ์เบื้องต้นใช้งานอย่างเหมาะสม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การ
สืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  
สามารถน าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว1.2   ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3 
ว1.3  ป.2/1  
ว2.1   ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4, 
ว2.3   ป.2/1,ป.2/2  
ว3.2   ป.2/1,ป.2/2       
ว4.2  ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4   
 
รวมทั้งหมด  16 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



๕๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว13101   วิทยาศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                               เวลา  ๑๒0  ช่ัวโมง         
******************************************************************************************* 

บรรยายสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการ เจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้ข้อมูล  
ที่รวบรวมได้ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ าและอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่ง
เหล่านี้อย่างเหมาะสม  สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์บางชนิด ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ท าให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง  
อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อย ๆ  ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุ
ชิ้นใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้
เย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง  การเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่
ของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   จ าแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดข้ึนระหว่างข้ัวแม่เหล็กเมื่อน ามาเข้าใกล้กันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์  จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส  ตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสง จาก
ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  บรรยายการ
ท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า จากข้อมูล ที่รวบรวมได้  
ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้าโดยน าเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย  
อธิบายแบบรูปเส้นทางการข้ึนและตกของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  อธิบายสาเหตุการ
เกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืนและการก าหนดทิศ โดยใช้
แบบจ าลองตระหนักถึงความส าคัญของดวงอาทิตย์ โดย บรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อ
สิ่งมีชีวิตระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความ ส าคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทาง 
อากาศต่อสิ่งมีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงความส าคัญของอากาศ โดยน าเสนอ แนว
ทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
บรรยายประโยชน์และโทษของลม จากข้อมูลที่รวบรวมได้ แสดงอัลกอริทึมในการท างานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย   โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้รวบรวม ประมวลผล และ
น าเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ                
การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  
สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว1.2    ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4   
ว2.1    ป.3/1 ป.3/2 
ว2.2    ป.3/1, ป.3/2,ป.3/3 ป.3/4     
ว2.3    ป.3/1, ป.3/2,ป.3/3 



๕๙ 
 

ว3.1    ป.3/1,ป.3/2  ป.3/3      
ว3.2    ป.3/1,ป.3/2 ,ป.3/3 ป.3/4           
ว4.2   ป.3/1,ป.3/2   ,ป.3/3 ป.3/4  ,ป.3/5           
 
รวมทั้งหมด 25  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว14101 วิทยาศาสตร์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                 เวลา  120  ชั่วโมง 
***************************************************************************  
 บรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอก ของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้   จ าแนก
สิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์
และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้  จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้
การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มี
กระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ า สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ านมและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความ
แข็ง สภาพย ืดหยุ ่น การน าความร ้อนและการน าไฟฟ ้า ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการ
ทดลองและระบุการน าสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพย ืดหยุ ่น  การน าความร ้อนและการน าไฟฟ ้าของวัสดุ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงานแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น โดยการอภิปราย
เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลองเปร ียบเท ียบสมบ ัต ิของสสาร ทั้ง ๓ 
สถานะจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวลการต้องการที่อยู่  รูปร่างและปริมาตรของสสาร ใช้เครื่องมือ
เพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ใช้เครื่องชั่งสปริง    ในการวัดน้ าหนักของวัตถุ บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง  การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส  
ตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสง จากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในท้องถิ่นของตนและที่จ าลองแบบและจัดแสดง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สร้างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของ  ดวง
จันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ
และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจ าลองและจัดแสดง ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์การอธิบาย การท างาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและ
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล
รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น   แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การ
สืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  
สามารถน าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 
 
 



๖๑ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ว1.2    ป.4/1  
ว1.3    ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4 
ว2.1    ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4  
ว2.2    ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3 
ว2.3    ป.4/1 
ว3.1    ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3  
ว4.2    ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5 
 
รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว15101   วิทยาศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                 เวลา  120  ชั่วโมง 
***************************************************************************  
บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่
ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการ 
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ภายในจังหวัดบุรีรัมย์เช่น วนอุทยานเขากระโดง/ห้วยจระเข้มาก/เขื่อนล านางรองรวมทั้งอธิบาย
อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอด จากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์และมนุษย์ แสดงความ
อยากรู้อยากเห็น โดยการถามค าถาม เกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับ พ่อแม่อธิบายการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อท าให้สสารร้อนข้ึนหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อธิบายการ
ละลายของสารในน้ าโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงทางเคมี  โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้  อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่
กระท าต่อวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่ง จากหลักฐานเชิงประจักษ์  เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อ
วัตถุท่ีอยู่ใน แนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ  ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท าต่อ
วัตถุ ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ อธิบายการได้ยินเสียง
ผ่านตัวกลางจากหลักฐาน เชิงประจักษ์ ระบุตัวแปร ทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง
เสียงต่ า ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย  วัดระดับเสียงโดยใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการ
หลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง  เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์  และดาวฤกษ์จาก
แบบจ าลอง ใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และ
จากแบบจ าลองและจัดแสดง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์และ
อธิบายแบบรูปเส้นทางการข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ บนท้องฟ้าในรอบปี  เปรียบเทียบปริมาณน้ า
ในแต่ละแหล่งและระบุ ปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ตระหนักถึงคุณค่าของน้ าโดยน าเสนอแนวทางการใช้น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ าสร้าง
แบบจ าลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ าในวัฎจักรน้ า เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆหมอกน้ าค้าง
และน้ าค้างแข็งจากแบบจ าลองเปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาการอธิบาย การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จาก
ปัญหาอย่างง่ายออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร และท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลรวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ 
บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
มีมารยาทเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล  
ที่ไม่เหมาะสม 



๖๓ 
 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ          
การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  
สามารถน าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีนิสัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นในการท างาน 
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว1.1    ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4  ว1.3    ป.5/1,ป.5/2  
ว2.1    ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4  ว2.2    ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 ,ป.5/5   
ว2.3    ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 ,ป.5/5  ว3.1    ป.5/1,ป.5/2 
ว3.2    ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 ,ป.5/5   ว4.2    ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 ,ป.5/5  
 
รวมทั้งหมด  32  ตัวชี้วัด 

 



๖๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว16101   วิทยาศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                               เวลา  120  ชั่วโมง 
***************************************************************************  

ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง 
รับประทาน บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน   ในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหารโดย
การเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมก ับเพศและว ัยรวมทั้ง
ปลอดภ ัยต ่อส ุขภาพ สร้างแบบจ าลองระบบย่อยอาหารและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ตระหนักถึงความส าคัญของระบบย่อย
อาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท างานเป็นปกติ อธิบาย
และเปรียบเทียบการแยกสารผสม  โดยการหยิบออกการร่อนการใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การ
กรองและการตกตะกอน  โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับการแยกสารอธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก วัตถุที่ผ่านการขัดถู    โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษร์ะบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละ ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่ายจาก หลักฐานเชิงประจักษ์   เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ตระหนักถึง
ประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า  
แบบอนุกรมและแบบขนาน ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
แบบขนาน โดย บอกประโยชน์ ข้อจ ากัดและการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน  อธิบายการเกิดเงามืด
เงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์  เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด  เงามืดเงามัวสร้าง
แบบจ าลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา  อธิบาย
พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและ  ยกตัวอย่างการน าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน จากข้อมูลที่รวบรวมได้เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร
และอธิบายวัฏจักรหินจากแบบจ าลองบรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ใน
ชีวิตประจ าวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้ สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพ์และคาดคะเน
สภาพแวดล้อมในอดีตของ ซากดึกด าบรรพ์เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเลและมรสุม รวมทั้ง
อธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากแบบจ าลองอธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทย จากข้อมูลที่รวบรวมได้ บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม  การกัดเซาะชายฝั่ง 
ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ  ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและ ธรณีพิบัติภัย โดยน าเสนอ
แนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดใน
ท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว  สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์ เรือนกระจก และผลของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต  ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก โดย
น าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
อธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน  ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นหาข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืนแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 



๖๕ 
 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถ
น าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว1.2    ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5     
ว2.1    ป.6/1  
ว2.2   ป.6/1     
ว2.3    ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5, ป.6/6 ,ป.6/7,ป.6/8           
ว3.1    ป.6/1,ป.6/2    
ว3.2    ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5, ป.6/6 ,ป.6/7,ป.6/8,ป.6/9             
ว4.2    ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4 
 
รวมทั้งหมด  30  ตัวชี้วัด



๖๖ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 
รายชื่อวิชาพื้นฐานและเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน    ๘๐    ชัว่โมง 
ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน    ๘๐    ชัว่โมง 
ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน    ๘๐    ชัว่โมง 
ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน    ๘๐    ชัว่โมง 
ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน    ๘๐    ชัว่โมง 
ส๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน    ๘๐    ชัว่โมง 

วิชาประวัติศาสตร์ 
ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์    จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์    จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์    จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์    จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์    จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์    จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 

รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาหน้าที่พลเมือง 

ส๑๑231     หน้าที่พลเมือง     จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑2232 หน้าที่พลเมือง     จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑3233 หน้าที่พลเมือง     จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑4234 หน้าที่พลเมือง     จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑5235 หน้าที่พลเมือง     จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑6236 หน้าที่พลเมือง     จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 

 

วิชาป้องกันการทุจริต 
ส๑๑2๐1     ป้องกันการทุจริต    จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑22๐2 ป้องกันการทุจริต    จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑32๐3 ป้องกันการทุจริต    จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑42๐4 ป้องกันการทุจริต    จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑52๐5 ป้องกันการทุจริต    จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 
ส๑62๐6 ป้องกันการทุจริต    จ านวน    ๔๐    ชัว่โมง 

 
 
 
 



๖๘ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความส าคัญพุทธประวัติประวัติพุทธสาวกพุทธสาวิกาชาดก 
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างความหมายและความส าคัญของพระรัตนตรัย  หลักธรรมโอวาท๓การ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
และวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดได้ถูกต้องโครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
และโรงเรียนความหมายและความแตกต่างของอ านาจตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ในครอบครัวและ
โรงเรียนของตนเองสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวัน 
ประโยชน์ของการออมการการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัดเหตุผลความจ าเป็นที่คน
ต้องท างานอย่างสุจริตแยกแยะสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน  จ าแนกสิ่งแวดล้อม
รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่งระยะทิศของสิ่ง
ต่างๆรอบตัว ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆใช้แผนผังง่ายๆในการแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆใน
ห้องเรียน สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันบอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติที่
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การบันทึกจัด
กลุ่มข้อมูลการอภิปรายและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ส๑.๑ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔ 
ส ๑.๒ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
ส๒.๑ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
ส๒.๒ ป.๑/๑,  ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ส๓.๑ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
ส๓.๒ ป.๑/๑ 
ส๕.๑ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔ 
ส๕.๒ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 
รวมตัวชี้วัด ๒๓ ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 



๖๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑2๑๐๑ สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติ
ตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดความหมายและ
ความส าคัญของพระรัตนตรัยหลักธรรมโอวาท๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามท่ีก าหนด  การชื่นชมการท าความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน 
ตามหลักศาสนาปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง  สิทธิ
และเสรีภาพของตนเองและผู้ อ่ืน ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทยแสดงพฤติกรรมในการยอมรับ
ความคิดความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อ่ืนความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนศึกษา
บทบาทอ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชนทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธี
ต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสามารถรู้วิธีการสืบค้นข้อมูล วิถีชีวิต ของตนในชุมชนรู้
สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่นระบุสิ่งต่างๆที่
เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ระบุต าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลกแผนที่ แผนผังและภาพถ่ายสังเกตความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์
ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บอกความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น 
จ าแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่าอธิบาย
ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ของตน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การบันทึกจัด
กลุ่มข้อมูลการอภิปรายและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมี
คุณธรรมจริยธรรมและค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 
ส๑.๑ป.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 
ส๒.๑ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔ 
ส๒.๒ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ส๓.๑ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔ 
ส๓.๒ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ส๕.๑ป.๒/๑,  ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
ส๕.๒ ป.๒/๑,  ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
รวมตัวชี้วัด   ๒๘   ตัวชี้วัด 
 
 



๗๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑3๑๐๑ สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาค้นคว้า  ส ารวจ  อธิบายเกี่ยวกับความส าคัญของพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐาน
ส าคัญของวัฒนธรรมไทยพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพานหรือประวัติของศาสดาที่
ตนนับถือความหมายและความส าคัญของพระไตรปิฎกชื่นชมและแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ศึกษาความส าคัญของพระไตรปิฎกหรือ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดการแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัวและท้องถิ่นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเองและผู้อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่
หลากหลายความส าคัญของวันหยุดราชการ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนในกิจกรรมตาม
กระบวนการประชาธิปไตยความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชน
โดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน /
โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มความต้องการและความจ าเป็นในการ
ใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิตทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและ
บริการ สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาให้แก่ประชาชนความส าคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนใน
การเสียภาษีการแข่งขันทางการค้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่ 
และรูปถ่ายเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะทิศทาง 
การวาดแผนผังเพ่ือแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน การใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ และ
การประกอบอาชีพ   สาเหตุที่ท าให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์  ความแตกต่างของลักษณะเมืองและชนบท   
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน  มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลบันทึกจัดกลุ่ม
ข้อมูลและการอภิปรายรายวิชาฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถน าเสนอ
สื่อสารสิ่ งที่ เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวันมีคุณธรรม   จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
ส๑.๑ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖,  ป.๓ /๗ 
ส ๑.๒ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ส๒.๑ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔ 
ส๒.๒ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ส๓.๑ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,               
ส๓.๒ป.๓/๑, ป.๓/๒,   ป.๓/๓ 
ส๕.๑ป.๓/๑, ป.๓/๒,  
ส๕.๒ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖ 
รวมตัวชี้วัด  ๓๑  ตัวช้ีวัด 



๗๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑4๑๐๑ สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา  ค้นคว้าเกี่ยวกับความส าคัญของพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรมหรือ
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ  การมี
มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี การฝึกปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา
สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจ าวันอ านาจอธิปไตยและความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการสิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหน้าที่
เบื้องต้นของเงินสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในจังหวัดสืบค้นข้อมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
จังหวัดด้วยแผนที่และรูปถ่าย 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลบันทึกจัดกลุ่ม
ข้อมูลและการอภิปรายรายวิชาฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถน าเสนอ
สื่อสารสิ่ งที่ เรียนรู้มี ความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ส๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘ 
ส ๑.๒ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส๒.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
ส๒.๒ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส๓.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส๓.๒ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ส๕.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส๕.๒ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 
รวมตัวชี้วัด   ๓๐   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑5๑๐๑ สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ
หลักในการพัฒนาชาติไทยพุทธกิจที่ส าคัญข้อคิดจากประวัติสาวกองค์ประกอบและความส าคัญของ
พระไตรปิฎกหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือการแสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท๓ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือสถานภาพ
บทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีการละเมิดสิทธิเด็กโครงสร้างอ านาจหน้าที่และ
ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร
ท้องถิ่นปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการสหกรณ์หน้าที่
เบื้องต้นของธนาคารผลดีผลเสียของการกู้ยืมเงินการศึกษาลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนโดย
ใช้แผนที่และรูปถ่ายสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของ
ประชากร วิถีการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลบันทึกจัดกลุ่มข้อมูลและ
การอภิปรายรายวิชาฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีคุณธรรม
จริยธรรมอยู่อย่างพอเพียงใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวช้ีวัด 
ส๑.๑ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ส ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส๒.๑ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ส๒.๒ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ส๕.๑ป.๕/๑, ป.๕/๒,                            
ส๕.๒ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 
รวมตัวชี้วัด   ๒๗   ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



๗๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑6๑๐๑ สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้าเกี่ยวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาประจ า
ชาติ   พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด
คุณค่าและการประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด  พระรัตนตรัย  หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การชื่นชมการ
ท าความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา ลักษณะส าคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนา  
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในศาสนสถาน  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา   วัฒนธรรมที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมการแสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทยบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรัฐบาลการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย การสืบค้นข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์
ต่างๆในชีวิตประจ าวันบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภควิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากร
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาล 

          การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและแนวทางในการจัดก ารทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนในประเทศไทย 

  โดยใช้กระบวนการการสืบเสาะหาความรู้การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลบันทึกจัดกลุ่ม
ข้อมูลและอภิปรายและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมี
จิตสังคมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 
ส๑.๑ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ส ๑.๒ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ส ๒.๑  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 

 
รวมตัวชี้วัด    ๓๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



๗๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 บอก  อธิบาย  ระบุ  วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินในชีวิตประจ าวัน                 
เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น  เล่าประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวอย่างสั้นๆ บอกคุณค่าและความส าคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนของตนในด้านต่าง ๆ   
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อ
แม่ ปู่ย่า ตายาย   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน   ความหมายและ
ความส าคัญของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย   สถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน   สิ่งที่
ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
          บอกสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่บ้านและที่โรงเรียนของตน 
อธิบายความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่งต่าง ๆ และทิศหลัก รอบตัวในชุมชนของตน เขียน
แผนผังต าแหน่งสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียนของตน บอการปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านและ
ห้องเรียนของตน  

โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการท างานกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด 
 เพ่ือให้มีความรับผิดชอบ  รักการค้นคว้า  รักท้องถิ่น  รักครอบครัว ภูมิใจในความเป็นไทย  
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓          
ส๔.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒              
ส ๔.๓ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 

รวมตัวชี้วัด ๘ ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑2๑๐๒ ประวัติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    สืบค้น  อธิบาย  ยกตัวอย่าง  การใช้ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตการล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในครอบครัว ท้องถิ่น หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง  การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบันโดยใช้
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา (Time Line)  รักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในบ้านและโรงเรียนของตน   
อธิบายวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ บอกสาเหตุ และ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่าง ๆ บอกเรื่องราวของบุคคลที่ท า
คุณประโยชน์ในจังหวัดบุรีรัมย์  อธิบายต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ในท้องถิ่น
ของตนที่ปรากฏในแผนที่ แผนผัง รูปถ่าย และลูกโลก 
บอความสัมพันธ์ระหว่าง โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ในท้องถิ่นของตน 

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  กระบวนการท างานกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด 
 เพ่ือให้มีความรับผิดชอบ  รักการค้นคว้า  รักท้องถิ่น  รักครอบครัว ภูมิใจในความเป็นไทย  
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส๔.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒              
ส ๔.๓ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
 

รวมตัวชี้วัด ๖ ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อธิบายระบุสรุปเปรียบเทียบแสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา (Time Line)  ระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องการเทียบ
ศักราชตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
ลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนความเหมือนและความต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชนตนเองและชุมชนอื่น อธิบายขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
ของตนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม พระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขป
ของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
ให้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนของตน เขียนแผนที่ แผนผังในชุมชนของตน อธิบายความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะ ทิศทางสถานที่ส าคัญในชุมชนของตน ยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับ
ปัจจุบัน การใช้ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นกระบวนการท างานกลุ่มกระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด 
 เพ่ือให้มีความรับผิดชอบรักการค้นคว้ารักท้องถิ่นรักครอบครัวภูมิใจในความเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
ส๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
ส๔.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓ 
ส๔.๓ ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓ 

 
รวมตัวชี้วัด ๘ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑4๑๐๒ ประวัติศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อธิบายแยกแยะยกตัวอย่างนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติของมนุษย์ชาติโดยสังเขปประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นการตั้ง
หลักแหล่งและพัฒนาของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขปหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัยภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยสุโขทัยที่น่า
ภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ ยกตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของจังหวัด 
สามารถจ าแนกหลักฐานของท้องถิ่นตนเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง ลักษณะทางกายภาพ
ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ ยกตัวอย่างของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
อธิบายวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
โดยใช้กระบวนการสืบค้นกระบวนการท างานกลุ่มกระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้าง

ความคิดรวบยอด 
 เพ่ือให้มีความรับผิดชอบรักการค้นคว้ารักท้องถิ่นรักครอบครัวภูมิใจในความเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
ส๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ส๔.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 
รวมตัวชี้วัด ๘ ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑5๑๐๒ ประวัติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 บอกอธิบายสืบค้นรวบรวมข้อมูลอภิปรายความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่
หลากหลายเพื่อตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผลความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรื่องทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักร
อยุธยาประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ
สมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  
          น าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอหรือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย
อ้างอิงหลักฐานที่หลากหลายด้วยวิธีการต่าง ๆ สืบค้นความเป็นมาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มี
ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่าง ๆ ยกตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ที่แสดงความจริงกับข้อเท็จจริง สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลในจังหวัดบุรีรัมย์ 
บอกขอ้มูลลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และสถานที่ส าคัญในจังหวัดบุรีรัมย์  
           อธิบายสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการ
ด าเนินชีวิตของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งบอกผลจากการรักษาและท าลาย
สิ่งแวดล้อม บอกแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออเฉียงเหนือ โดยใช้กระบวนการ
สืบค้นกระบวนการท างานกลุ่มกระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 เพ่ือให้มีความรับผิดชอบรักการค้นคว้ารักท้องถิ่นรักครอบครัวภูมิใจในความเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
ส๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส๔.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ส๔.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒,ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
 
รวมตัวชี้วัด ๙ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑6๑๐๒ ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 บอกอธิบายยกตัวอย่างความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์น าแสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการท าความเข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต
สภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบันความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
พัฒนาการของสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรื่องทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ผลงานของบุคคลส าคัญด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์ภูมิปัญญาไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ศึกษาเรื่องราวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ เช่น ความเป็นมาของภูมินาม ของสถานที่ในท้องถิ่น ได้แก่ ประวัติอ าเภอ หมู่บ้าน 
โบราณสถาน วัด สถานที่ส าคัญ ฯลฯ 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นกระบวนการท างานกลุ่มกระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด 
 เพ่ือให้มีความรับผิดชอบรักการค้นคว้ารักท้องถิ่นรักครอบครัวภูมิใจในความเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
ส๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ส๔.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ส๔.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔ 
 
รวมตัวชี้วัด ๘ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๘๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส๑๑๒๓๑    หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                           จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารการ
ทักทายด้วยวาจาและยิ้มแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เห็นความส าคัญ
ของภาษาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หา
ความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทในเรื่องการออมและการประหยัดหลักการทรงงานในเรื่องการประหยัดความเรียบง่ายได้
ประโยชน์สูงสุดความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนในเรื่องการรักษาความ
สะอาดการรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงานปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องการเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และครูปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่นในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพ
ความพิการความสามารถถ่ินก าเนิดฯลฯยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนในกรณีความคิดเห็นไม่
ตรงกันการละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวนิัยในตนเองใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

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

รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 



๘๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส๑2๒๓2    หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                          จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการพูดด้วยถ้อยค าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อน
น้อมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียนเห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทในเรื่องความขยันและความอดทนหลักการทรงงานในเรื่องการพ่ึงตนเองและรู้รักสามัคคีและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องการแต่งกายการเข้าแถว
การดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและ
โรงเรียนในเรื่องการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่นในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพ
ความพิการความสามารถถ่ินก าเนิดฯลฯยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนในกรณีหน้าที่และความ
รับผิดชอบและการใช้ของส่วนรวมและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๑๑.  

รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 



๘๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส๑3๒๓3    หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                         จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทในเรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียร
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนใน
เรื่องการใช้และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่และการใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความ
พิการความสามารถถิ่นก าเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
ด้วยการไม่รังแกไม่ท าร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันยกตัวอย่างความขัดแย้งใน
ชุมชนในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
และกระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็น
ไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

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

รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียน 



๘๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส๑4๒๓4    หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                          จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆในเรื่องการกล่าวค าต้อนรับการ
แนะน าตัวเองและแนะน าสถานที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคมมีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่นปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทน
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในเรื่องการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติ
ตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
ในเรื่องการมีวินัยและการข่มใจหลักการทรงงานในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกินและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร
อดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียนในเรื่องการรักษาความ
สะอาดการรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกติกา
ด้วยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีการมีเหตุผลยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและการปฏิบัติตามเสียงข้างมากและยอมรับเสียงข้างน้อยมีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน
การตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความ
พิการความสามารถถิ่นก าเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
ในเรื่องการไม่รังแกไม่ท าร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความ
ขัดแย้งในท้องถิ่นในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
และกระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็น
ไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๔. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและ

ห้องเรียน 
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด ๑๐  ผลการเรียนรู้



๘๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส๑5๒๓5    หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                             จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนาการปฏิบัติตนตามกาลเทศะและการ
ต้อนรับผู้มาเยือนรู้คุณค่าใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วม
ในศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการ
ใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตาม
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และความ
สามัคคีหลักการทรงงานในเรื่องการท าตามล าดับขั้นและท างานอย่างมีความสุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนในการรักษาความสะอาดการรักษา
ของใช้ร่วมกันและการดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎระเบียบด้วย
หลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและ
โรงเรียนในเรื่องการยึดถือหลักความจริงความดีงามความถูกต้องและหลักเหตุผลการยึดถือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นส าคัญการยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร
อดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากันด้วยการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรและการขัดแย้งทางความคิดและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. รู้คุณค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 



๘๖ 
 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ

โรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่ง

กันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 



๘๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส๑6๒๓6    หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                           จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนาการปฏิบัติ
ตนตามกาลเทศะและการต้อนรับผู้มาเยือนมีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแนะน าผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ด้วยการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง
ความใฝ่รู้ความกตัญญูหลักการทรงงานในเรื่ององค์รวมและท าให้ง่ายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนใน
การใช้และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ของส่วนรวมเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียนด้วยการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี
การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญการใช้สิทธิและหน้าที่การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดู
หมิ่นผู้อ่ืนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยในเรื่องการการ
ละเมิดสิทธิการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซือ่สัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความ
รักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 
๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแนะน าผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 
๗. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม

ของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและ

พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส๑๑๒๐๑ การป้องกันการทุจริต                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  การคิดแยกแยะ  ระบบคิด
ฐาน 2 ระบบคิดฐาน 10 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การท าการบ้าน  การท าเวร  การ
สอบ กิจกรรมนักเรียน  Strong จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ความพอเพียง  ความโปร่งใส  ต้านทุจริต  
ความเอ้ืออาทร  รู้หน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านทุจริต  ความหมายบทบาท
และสิทธิ  การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  ความรับผิดชอบ          
(ต่อตนเองกับต่อผู้อ่ืน)  ความเป็นพลเมือง 
 โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการอ่านและการเขียน   วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติ
จริง การท าโครงงาน  การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน                
( 5 Steps)  ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  จัดนิทรรศการ   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีความตระหนักและเห็นความส าคัญ ของการต่อต้านและการ
ป้องกันทุจริต  ปฏิบัติตน ตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม   

๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส๑๒๒๐๑ การป้องกันการทุจริต                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  การคิดแยกแยะ - 
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม - ระบบคิดฐาน 2 - ระบบคิดฐาน 10  ความละอายและความ
ไม่ทนต่อการการท าการบ้าน  การท าเวร  การสอบ กิจกรรมนักเรียน  Strong จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต ความพอเพียง  ความโปร่งใส  ต้านทุจริต  ความเอ้ืออาทร รู้หน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในการต่อต้านทุจริต  เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อ่ืน  การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อชุมชน
และ สังคม ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  ความรับผิดชอบ  (ต่อห้องเรียน)  คุณลักษณะของพลเมืองที่ดี  
หน้าที่ของพลเมืองที่ดี 
 โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการอ่านและการเขียน   วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติ
จริง การท าโครงงาน  การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน                
( 5 Steps)  ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  จัดนิทรรศการ   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีความตระหนักและเห็นความส าคัญ ของการต่อต้านและการ
ป้องกันทุจริต  ปฏิบัติตน ตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม   

๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส๑๓๒๐๑ การป้องกันการทุจริต                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 ศึกษาแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ  ระบบคิด
ฐาน 2  ระบบคิดฐาน 10 - ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม  การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การท าการบ้าน  การท าเวร  
การสอบ  การแต่งกาย  กิจกรรมส่งเสริมความถนัดและความ สนใจ  Strong จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
ความพอเพียง  ความโปร่งใส  ต้านทุจริต  ความเอ้ืออาทร รู้หน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในการต่อต้านทุจริต  เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อ่ืนที่มีต่อชุมชน  เรื่องการเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเองและ ผู้อ่ืนที่มีต่อประเทศชาติ  ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  ความรับผิดชอบ                
(ต่อโรงเรียน)  ความเป็นพลเมือง 
 โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการอ่านและการเขียน   วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติ
จริง การท าโครงงาน  การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน                
( 5 Steps)  ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  จัดนิทรรศการ   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีความตระหนักและเห็นความส าคัญ ของการต่อต้านและการ
ป้องกันทุจริต  ปฏิบัติตน ตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม   

๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส๑๔๒๐๑ การป้องกันการทุจริต                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ  ระบบคิด
ฐาน 2  ระบบคิดฐาน 10  ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ การทุจริต  ประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การท าการบ้าน  การท าเวร  การสอบ   
การแต่งกาย  กิจกรรมนักเรียน (ภายในโรงเรียน)  การเข้าแถว Strong จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต        
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  ความโปร่งใส  ความตื่นรู้ / ความรู้  ต้านทุจริต   
มุ่งไปข้างหน้า  ความเอ้ืออาทร รู้หน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านทุจริต            
เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อ่ืนที่มีต่อครอบครัว - ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  ความ
รับผิดชอบ  (ต่อชุมชน)  ความเป็นพลเมือง 
 โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการอ่านและการเขียน   วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติ
จริง การท าโครงงาน  การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน                   
( 5 Steps)  ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  จัดนิทรรศการ   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีความตระหนักและเห็นความส าคัญ ของการต่อต้านและการ
ป้องกันทุจริต  ปฏิบัติตน ตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม   

๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



๙๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส๑๕๒๐๑ การป้องกันการทุจริต                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมการคิดแยกแยะ  ระบบคิด
ฐาน 2  ระบบคิดฐาน 10  ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ การทุจริต  ประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ ส่วนรวม  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อน  
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การท าการบ้าน  การท าเวร  การสอบ  การแต่งกาย  กิจกรรม
นักเรียน  (ในห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน)  การเข้าแถว  Strong จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ความ
พอเพียง  ความโปร่งใส  ความตื่นรู้ / ความรู้  ต่อต้านทุจริต  มุ่งไปข้างหน้า  ความเอ้ืออาทร รู้หน้าที่
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านทุจริต  เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อ่ืน  
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  ความรับผิดชอบ (ต่อสังคม)  ความเป็นพลเมือง 
 โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการอ่านและการเขียน   วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติ
จริง การท าโครงงาน  การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน                  
( 5 Steps)  ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  จัดนิทรรศการ   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีความตระหนักและเห็นความส าคัญ ของการต่อต้านและการ
ป้องกันทุจริต  ปฏิบัติตน ตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม   

๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



๙๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส๑๖๒๐๑ การป้องกันการทุจริต                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ - ระบบคิด
ฐาน 2 - ระบบคิดฐาน 10  ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต  ประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อน  
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การท าการบ้าน  การท าเวร  
การสอบ  การแต่งกาย  กิจกรรมนักเรียน (ในห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน สังคม)  การเข้าแถว Strong จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต การสร้างจิตส านึก ความพอเพียงต่อต้านการ ทุจริต  ความโปร่งใส  ความตื่นรู้ / 
ความรู้  ต้านทุจริต  มุ่งไปข้างหน้า  ความเอ้ืออาทร รู้หน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการ
ต่อต้านทุจริต เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่ มีต่อประเทศชาติ ระเบียบ กฎ กติกา 
กฎหมาย ความรับผิดชอบ  (ต่อประเทศชาติ)  ความเป็นพลเมือง 
 โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการอ่านและการเขียน   วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติ
จริง การท าโครงงาน  การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน                 
( 5 Steps)  ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  จัดนิทรรศการ   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีความตระหนักและเห็นความส าคัญ ของการต่อต้านและการ
ป้องกันทุจริต  ปฏิบัติตน ตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม   

๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



๙๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



๙๖ 
 

 
รายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 พ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา    จ านวน  4๐  ชั่วโมง    
 พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา     จ านวน  4๐  ชั่วโมง    
 พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา     จ านวน  4๐  ชั่วโมง    
 พ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา     จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง    
 พ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา    จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง      
  พ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา     จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ๑๑๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑          เวลา  ๔๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  อธิบาย  ลักษณะหน้าที่ และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก  ระบุจ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว ความรักความผูกพันที่มีต่อกัน สิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายและการป้องกันภายในบ้านและโรงเรียน  
บอกจุดเด่น  จุดด้อยของตนเอง  ความแตกต่างเพศชาย-เพศหญิง  อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง  
อันตรายจากการเล่นที่บ้านและที่โรงเรียน  เคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  ปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมี
อาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับตนเอง แสดงค าพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและ
โรงเรียน  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจสามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  มีสุขนิสัย     
มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีเหมาะสมกับวัย 
 
ตัวช้ีวัด 
พ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
พ๒.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
พ๓.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
พ๓.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
พ๔.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
พ๕.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
รวมตัวชี้วัด  ๑๕  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



๙๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ๑2๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒              เวลา  ๔๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา อธิบายลักษณะหน้าที่  วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิด

จนตาย ความภาคภูมิใจในเพศชาย-เพศหญิง อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ  สาเหตุ
อันตราย  วิธีการป้องกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ  ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง  สมาชิกในครอบครัว  
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ  ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ  สารเสพติดและสารอันตรายใกล้
ตัว  บอกลักษณะของการมีสุขภาพที่ดี ชื่อยาสามัญประจ าบ้านและใช้ยาตามค าแนะน า ควบคุมการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบออกก าลังกายและเล่นเกมอย่าง
สนุกสนาน ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม  เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ปฏิบัติ
ตามค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุทางบก ทางน้ า ปฏิบัติ
ตนตามสัญลักษณ์ป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตรายเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  มีสุขนิสัย มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์  เหมาะสม
กับวัย 
 
ตัวช้ีวัด 
พ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  
พ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ ,ป.๒/๔ 
พ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
พ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
พ๔.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ ,ป.๒/๔ ,ป.๒/๕ 
พ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ ,ป.๒/๔ ,ป.๒/๕           
รวมตัวชี้วัด  ๒๑  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ๑3๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓           เวลา  ๔๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

ความส าคัญของครอบครัว  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน  การติดต่อ  วิธีการ
ป้องกันและการแพร่กระจายของโรค  จ าแนกอาหารหลักห้าหมู่  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเอง
กับเกณฑ์มาตรฐาน  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับท่ี  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมี
ทิศทาง การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เลือกออกก าลังกาย การละเล่นพ้ืนเมือง  เล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่นจุด
ด้อยและข้อจ ากัดของตนเอง  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ข้อตกลงของการออกก าลังกาย เลือกกินอาหารที่
หลากหลายครบห้าหมู่ แสดงการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี  สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ตาม
ค าแนะน า  ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในบ้าน โรงเรียนและการเดินทาง การขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ  แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจาก
การเล่น  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจสามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  มีสุขนิสัยที่ดี  มี
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีเหมาะสมกับวัย 
 
ตัวช้ีวัด 
พ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
พ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
พ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
พ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
พ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
พ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
รวมตัวชี้วัด  ๑๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ๑4๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔              เวลา  ๘๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา อธิบายการเจริญ เติบโต พัฒนาการของร่างกายและจิตใจในช่วงอายุ  9-๑๒ปี   

ความส าคัญของกล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพ  วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อ  
คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและ
ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ  ความสัมพันธ์และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ  ภาวะอารมณ์และ
ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพทั้งบวกและลบ ความส าคัญของการใช้ยา หลักการใช้ยา  วิเคราะห์ข้อมูลบน
ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุราและการป้องกันควบคุมตนเอง
เมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ ออก
ก าลังกาย เล่นเกมและกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ ปฏิบัติตามกฎการเล่นกีฬาพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาที่เล่นทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย แสดงวิธีปฐมพยาบาล การใช้ยาผิด  สารเคมี  แมลงสัตว์กัดต่อย การบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขอนามัย มีสุขนิสัยที่ดี มี
สมรรถภาพร่างกายแขง็แรง มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดเีหมาะสมกับวัย 

 
ตัวช้ีวัด 
พ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
พ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
พ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
พ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
พ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
พ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
รวมตัวชี้วัด  ๑๙  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ๑5๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕              เวลา  ๘๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา อธิบายความส าคัญและวิธีการดูแลรีการะบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย              

การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย  ลักษณะของครอบครัวที่
อบอุ่น  หลักการและกิจกรรมนันทนาการ  ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในครอบครัว  ค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ  วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติด อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรม
สุขภาพ ปัจจัยที่มีต่ออิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานและควบคุม
ตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบที่ก าหนด เล่นเกมน าไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด การ
เคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรงและความสมดุล ทักษะการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภท
บุคคล–ทีม อย่างละหนึ่งชนิด  เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบอย่างสม่ าเสมอ  ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นเกม 
กีฬาไทยและกีฬาสากล ปฏิบัติตนตามสิทธิในการเล่นเกมและกีฬา ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ปฏิบัติตนเพ่ือความปลดภัยจากการใช้ยา จากการเล่นกีฬา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  มีสุขนิสัยที่ดี  มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่ดีและเข้มแข็งเหมาะสมกับวัยและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 

 
ตัวช้ีวัด 
พ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
พ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
พ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖ 
พ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
พ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
พ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
รวมชี้วัด  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ๑6๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖              เวลา  ๘๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา อธิบายความส าคัญ วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ  

ความส าคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  การยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 
วิเคราะห์พฤติกรรมที่เสี่ยงที่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
โรคติดต่อส าคัญที่ระบาดในปัจจุบัน  ผลและการป้องกันที่เกิดจากการระบาดของโรค  ลักษณะและ
ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ สาเหตุของการติด
สารเสพติด ทักษะการสื่อสารให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด  จ าแนกการเคลื่อนไหวการรับแรงใช้แรงและ
ความสมดุลในการเล่นกีฬา กลวิธีการรุกการป้องกันในการเล่นกีฬา  กายบริหารประกอบเพลง  เล่นกีฬา
ไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคล-ทีม  การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เป็นฐาน
การศึกษาหาความรู้ ใช้ทักษะการวางแผนในการเล่นเกม  ปฏิบัติตามกฎ กติกาในการเล่นกีฬาไทย  กีฬา
สากลตามชนิดกีฬาที่เล่น การสร้าง  ความสามัคคี  การมีน้ าใจนักกีฬา การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพและส่วนรวม ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  มีสุขนิสัยที่ดี มีสมรรถภาพทางร่างกายที่แข็งแรง  มี
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีและเข้มแข็งเหมาะสมกับวัย มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
สุขภาพตนเองและชุมชนและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย   
 
ตัวช้ีวัด 
พ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
พ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
พ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
พ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
พ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
พ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
รวมตัวชี้วัด  ๒๒  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๓ 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๔ 
 

รายวิชาพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ศ๑๑๑๐๑  ศิลปะ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง    
 ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ       จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง    
 ศ๑๓๑๐๑  ศิลปะ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง    
 ศ๑๔๑๐๑  ศิลปะ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง    
 ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง    
 ศ๑๖๑๐๑  ศิลปะ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๑๑๑๐๑   ศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑      เวลา  ๘๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติที่มนุษย์

สร้างข้ึน  บอกความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว   ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  
เพ่ือให้มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ในการวาดภาพและสร้างงานทัศนศิลป์  ศึกษาการก าเนิด
ของเสียง บอกระดับเสียง  อัตราความเร็วของจังหวะ อ่านบทกลอนประกอบจังหวะ  ร้องเพลงประกอบ
จังหวะ บอกเพลงที่ใช้ในชิตประจ าวัน เพลงกล่อมเด็ก บทเพลงประกอบการละเล่น  เพลงส าคัญ ( เพลง
ชาติไทย  เพลงสรรเสริญพระบารมี ) เล่าที่มาของบทเพลงในท้องถิ่น  ระบุความน่าสนใจของบทเพลงใน
ท้องถิ่นเพ่ือให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี  การร้องเพลง  การเคาะจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบบท
เพลงอย่างสุนกสนานศึกษาบอกการเป็นผู้ชมที่ดี  การแสดงนาฏศิลป์  ระบุวิธีเล่นและกติกาการละเล่นของ
เด็กไทย เพ่ือการเลียนแบบธรรมชาติ   การเลียนแบบคน  สัตว์   สิ่งของ  ใช้ภาษาท่าและการประดิษฐ์ท่า
ประกอบเพลง  การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์และเห็นคุณค่านาฏศิลป์ 
 
ตัวช้ีวัด 
ศ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕ 
ศ๑.๒ ป.๑/๑ 
ศ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕ 
ศ๒.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ศ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ศ๓.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
รวมตัวชี้วัด  ๑๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๑2๑๐๑   ศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒      เวลา  ๘๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  บรรยาย  รูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  บอกความส าคัญของงาน

ทัศนศิลป์ อภิปรายงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมบอกความส าคัญของงาน
ทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เน้น วิธีการสร้างงาน  และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุ  ที่เน้นเส้น  รูปร่าง ในงานวาด  งานปั้นและ
งานพิมพ์ภาพ   มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  ๓มิติ  ภาพปะติดจากกระดาษ  วาด
ภาพถ่ายทอดเรื่องราว  สร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวและเห็นคุณค่าของงานศิลปะ ศึกษา  จ าแนกสีสัน
ของเสียงเครื่องดนตรี  เสียงมนุษย์บอกความหมายและความส าคัญของเพลงปลุกใจ  เพลงสอนใจ  
ลักษณะของเสียงร้องในบทเพลง  ลักษณะเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลง  เพื่อให้ฝึกโสตประสาทการ
จ าแนกเสียงสูง  -  ต่ า   ดัง  -  เบา   ยาว  -  สั้น  การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง การเล่น
เครื่องดนตรีประกอบเพลง การขับร้อง การแสดงกิจกรรมดนตรีกับโอกาสส าคัญในโรงเรียน  วันส าคัญของ
ชาติและเห็นคุณค่าของดนตรี ศึกษา ระบุมารยาทในการเข้าชมการแสดง  การเข้าชมหรือมีส่วนร่วม
การละเล่นพื้นบ้านวิธีการเล่น  กติกา  ที่มาของการละเล่นพ้ืนบ้าน  การละเล่นพื้นบ้านเพ่ือการเคลื่อนไหว
อย่างมีรูปแบบการนั่ง การยืน การเดิน  การประดิษฐ์ท่าการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ  เพลงที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม  หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์  การใช้ภาษาท่าสื่อความหมายแทนอากับกิริยา  การฝึก
นาฏยศัพท์ในส่วนล าตัว  การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ 

 
ตัวช้ีวัด 
ศ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 
ศ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ศ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
ศ๒.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ศ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
ศ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
รวมตัวชี้วัด  ๒๕  ตัวช้ีวัด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๑3๑๐๑   ศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓      เวลา  ๘๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  บรรยาย  รูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์   ระบุวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ  จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง 
ๆ  เช่น  เส้น  สี   รูปร่าง   รปูทรง  พ้ืนผิวในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ เล่าถึงที่มาของงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นบรรยายเหตุผล
และวิธีการในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการในการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์และจัดกลุ่มของภาพ
ตามทัศนธาตุเพ่ือให้มีทักษะพ้ืนฐานในการวาดภาพระบายสี   การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น  การใช้เส้น  
รูปร่าง  รูปทรง  สีและพ้ืนผิววาดภาพถ่ายทอดความคิด   ความรู้สึกและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ 
ศึกษา  ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี  เสียงของดนตรี  ลักษณะเสียงร้องของดนตรีในท้องถิ่น ภาษา
และเนื้อหาในบทร้องของดนตรีในท้องถิ่น เครื่องดนตรีและวงดนตรีในท้องถิ่นดนตรีในชีวิตประจ าวัน 
ดนตรีในวาระส าคัญ  บอกบทบาทหน้าที่ของ  เพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงประจ าโรงเรียน
เพ่ือใช้สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง  สูง  ต่ า  ดัง  เบา   ยาว  สั้น  สัญลักษณ แทนรูปแบบจังหวะ  
การขับร้องเดี่ยวลหมู่  การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของเพลงการ
แสดงความคิดเห็ฯเกี่ยวกับคุณภาพเสียงร้อง  เสียงดนตรี การใช้ดนตรีในงานรื่นเริง  การฉลองวันส าคัญ
ของชาติและเห็นคุณค่าของ ดนตรี ศึกษา  บูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆระบุลักษณ์เด่น
และเอกลักษณข์องการแสดงนาฏศิลป์ อธิบายความส าคัญที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ที่กล่าวถึงสิ่งที่
เคารพเพ่ือการเคลื่อนไหวในรูปแบบร าวงมาตรฐาน เพลงพระราชนิพนธ์ สถานการณ์สั้น ๆ  สถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้การฝึกภาษาท่าสื่ออารมณ์ของมนุษย์ การฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนขา เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่
ของผู้แสดง   ผู้ชมและการมีส่วนร่วม   และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ 
 
ตัวช้ีวัด 
ศ๑.๑ 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 
ศ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
ศ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗ 
ศ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
ศ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
ศ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
รวมตัวชี้วัด  ๒๙  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 



๑๐๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๑4๑๐๑   ศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔      เวลา  ๘๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและงาน           

ทัศนศิลป์อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ จ าแนกทัศนธาตุ
ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้นสี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิวและพื้นท่ีว่าง 
มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ น้ าหนักและแสงเงาใน
ภาพ วาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ เปรียบเทียบ
ความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ อภิปราย เกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นท่ีมีต่ออารมณ์ของ
มนุษย์จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้นสี รูปร่าง
รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีว่างมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพภ์าพมทัีกษะพื้นฐานใน
การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี บรรยายลักษณะของภาพโดยเเน้นเรื่องการจัดระยะ ความ
ลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและ
จินตนาการ เปรียบเทียบความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น เลือกใช้
วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ บอกประโยคเพลงอย่างง่าย จ าแนก
ประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในเพลงท่ีฟังระบุทิศทางการเคลื่อนท่ีขึ้น – ลงง่าย ๆของท านอง รูปแบบจังหวะ
และความเร็วของจังหวะในเพลงท่ีฟังอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสม
กับตนเอง ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว ระบุ
ว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราวระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว บอกประโยคเพลงอย่างง่าย
จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในเพลงท่ีฟัง ระบุทิศทางการเคลื่อนท่ีขึ้น – ลงง่าย ๆ ของท านองรูปแบบ
จังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงท่ีฟัง อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ี
เหมาะสมกับตนเอง ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัยระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อ
เรื่องราว ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใช้ส่ือความหมายและอารมณ์ระบุทักษะพื้นฐานทาง
นาฏศิลป์และการละครท่ีใช้ส่ือความหมายและอารมณ์ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย 
ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราวแสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ 
และหมู่ เล่าสิ่งท่ีชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร อธิบายประวัติ
ความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงท่ีมาจาก
วัฒนธรรมอื่น 
ตัวช้ีวัด   
ศ๑.๑    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   
ศ๑.๒    ป.๔/๑, ป.๔/๒  
ศ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗  
ศ๒.๒    ป.๔/๑, ป.๔/๒  
ศ๓.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕  
ศ๓.๒    ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔     
รวมตัวชี้วัด  ๒๙  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๑5๑๐๑   ศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕      เวลา  ๘๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา บรรยายเกี่ยวกับจังหวะต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และ วิธีการที่ต่างกันวาดภาพ โดย
ใช้เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสีสร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ ามันหรือดินเหนียว โดยเน้นการถ่ายทอด
จินตนาการสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  ในภาพระบุปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นบรรยาย
ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคมระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของ
งานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์จ าแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่อง
ดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่างๆ ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและท านอง ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือ
เพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการ
แสดงออกตามจินตนาการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆอธิบายคุณค่าของ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันบรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตาม
ความคิดของตนแสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออกมี
ส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่าง ๆบอก
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดงเปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ  ของไทย ในแต่ละท้องถิ่นระบุหรือ
แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 
 
ตัวช้ีวัด 
ศ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗          
ศ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ศ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗          
ศ๒.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ศ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖ 
ศ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
รวมตัวชี้วัด  ๒๖  ตัว 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๑6๑๐๑   ศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖      เวลา  ๘๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์

อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น๓ 
มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ าหนักสร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพ่ิมและลดสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
โดยใช้หลักการของรูปและพ้ืนที่ว่าง สมดุล สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพ่ือ
ถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนชีวิตและ
สังคมอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นระบุ และ
บรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคลจ าแนกประเภทและบทบาทหน้าที่  
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่  มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ อ่าน เขียนโน้ตไทยและโน้ตสากลท านองง่าย ๆ ใช้
เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ  การร้องเพลง ด้นสด ที่มีจังหวะและท านองง่าย ๆบรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท านอง จังหวะการประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟังอธิบายเรื่องราวของ
ดนตรีไทย ในประวัติศาสตร์ จ าแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม  ต่อดนตรีใน
ท้องถิ่น สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย 
หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ บรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ
งานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบ ในชีวิตประจ าวัน อธิบายสิ่งที่มีความส าคัญต่อ
การแสดงนาฏศิลป์และละคร ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 
 
ตัวช้ีวัด 
ศ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗         
ศ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ศ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖  
ศ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ศ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
ศ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
รวมตัวชี้วัด ๒๗ ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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รายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง      

ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง      
ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  

 ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง      
ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 

 ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑            เวลา  ๔๐ ชั่วโมง      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ศึกษา บอกวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ ในการท างานอย่าง

ปลอดภัยการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลามีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  มีความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด  การใช้ทักษะชีวิต  ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการท างานช่วยเหลือตนเองอย่าง
กระตือรือร้น และตรงเวลาความซื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่นในการท างาน  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ง๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 
รวมตัวชี้วัด  ๓  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ง๑๒๑๐๑       การงานอาชีพและเทคโนโลยี             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                   เวลา  ๔๐ ชั่วโมง   
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 บอกวิธีการและประโยชน์การท างาน เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวใช้วัสดุอุปกรณ์   และเครื่องมือใน
การท างานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด   

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการท างาน  ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัยมี
ความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อยในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ 

 
 
ตัวช้ีวัด 
ง๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
 
รวมตัวชี้วัด  ๓  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ง๑๓๑๐๑          การงานอาชีพและเทคโนโลยี              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  
 
 

อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างาน เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม  
 ใช้วัสด ุ อุปกรณ์  และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการท างาน ท างานด้วยความสะอาด  รอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ง๑.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 
 
รวมตัวชี้วัด  ๓  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ง๑๔๑๐๑       การงานอาชีพและเทคโนโลยี                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                       เวลา  4๐ ชั่วโมง      
 
 

อธิบายเหตุผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ปฏิบัติตน
อย่างมีมารยาทในการท างาน  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า อธิบายความหมาย
และความส าคัญของอาชีพ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการท างาน มีความขยัน อดทน  รับผิดชอบ และซื่อสัตย์และ
มีมารยาทในการท างาน   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร 
 

 
ตัวช้ีวัด 
ง๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
ง๒.๑ ป.๔/๑ 
 
รวมตัวชี้วัด  ๕  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ง๑๕๑๐๑       การงานอาชีพและเทคโนโลยี                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                       เวลา  4๐ ชั่วโมง      
 
 

อธิบายเหตุผลการท างานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน   ใช้ทักษะการจัดการในการ
ท างานอย่างเป็นระบบ   ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว   ใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน ระบุความแตกต่างของอาชีพ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการท างาน  มีมารยาท มีความประณีต   มีความคิดสร้างสรรค์
ในการท างาน  มีจิตส านึกการอนุรักษ์การใช้พลังงานและทรัพยากร  
 
 
ตัวช้ีวัด 
ง๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ง๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
 
รวมตัวชี้วัด  6 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ง๑๖๑๐๑        การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                         เวลา  4๐ ชั่วโมง      
 
 

อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละข้ันตอน ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน
และมีทักษะการท างานร่วมกัน ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อื่น ส ารวจตนเองเพ่ือ
วางแผนในการเลือกอาชีพ  ระบุความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีและมี
มารยาทในการท างาน  
 
 
ตัวช้ีวัด 
ง๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ง๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิม่เตมิกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
รายวิชาพื้นฐาน 
 อ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง      

อ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ       จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง      
อ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง      
อ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง      
อ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง      
อ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง   

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   
อ๑2๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   
อ๑3๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   
อ๑4๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    จ านวน  4๐  ชั่วโมง   
อ๑5๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    จ านวน  4๐  ชั่วโมง   
อ๑6๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    จ านวน  4๐  ชั่วโมง   
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑      เวลา   ๔0   ชั่วโมง  

----------------------------------------------------------------------------- 
 
ปฏิบัติตามค าสั่งและใช้ค าสั่งง่ายๆ ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย ฟัง

และพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดข้ึนในห้องเรียน พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสาร พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ายๆเก่ียวกับตนองและเรื่องใกล้ตัว พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา บอกความต้องการ
ง่ายๆของตนเอง บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟังเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหารเครื่องดื่ม และ
นันทนาการ ภายในวงค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ ค า และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือให้มีความรู้ เข้าใจ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีทักษะทางภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ต๑.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒, ป.๑/๓ , ป๑/๔ 
 ต๑.๒ ป.๑./๑,ป.๑/๒, ป.๑/๓ , ป๑/๔ 
 ต๑.๓ ป.๑/๑ 
 ต๒.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 ต๒.๒ ป.๑/๑ 
 ต๓.๑ ป.๑/๑ 
 ต๔.๑ ป.๑/๑ 
 ต๔.๒ ป.๑/๑ 
 
รวมตัวชี้วัด  ๑๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



122 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ๑2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒      เวลา   ๔0   ชั่วโมง  

----------------------------------------------------------------------------- 
  

ปฏิบัติตามค าสั่งค าขอร้องง่ายๆระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ฟังพูด
โต้ตอบด้วยค าสั้นๆขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัวในการสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานการณ์ง่ายๆที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนเลือกภาพตรงตามความหมายของค ากลุ่มค าและประโยคที่ฟังบอกความต้องการง่ายๆ ของตน
ชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษาค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนตอบค าถาม
จากการฟังประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบอ่านออกเสียงสะกดค าประโยคง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียงท าท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาภายในวงค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม  ประมาณ
๒๕๐ – ๓๐๐ค าในหัวเรื่องเก่ียวกับตนเองครอบครัว โรงเรียนเครื่องแต่งกายอาหารสัตว์เลี้ยงนันทนาการและ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวในท้องถิ่นอ าเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสารฝึกการใช้
ภาษาเพ่ือให้มีความรู้เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามีทักษะทางภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 ต๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
 ต๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
 ต๑.๓ ป.๒/๑ 
 ต๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
 ต๒.๒ ป.๒/๑ 
 ต๓.๑ ป.๒/๑ 
 ต๔.๑ ป.๒/๑ 
 ต๔.๒ ป.๒/๑ 
 
รวมตัวชี้วัด ๑๖ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓      เวลา   ๔0   ชั่วโมง  

----------------------------------------------------------------------------- 
 
ปฏิบัติตามค าสั่งและใช้ค าสั่ง ค าขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการ

สื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และเรื่องใกล้ตัว พูดและท า
ท่าทางประกอบตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ระบุภาพตรงตามความหมายของกลุ่มค าและ
ประโยคที่ฟัง เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหารและเครื่องดื่ม และนันทนาการภายใน
วงค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมประมาณ ๓๕๐ – ๔๕๐ ค า บอกชื่อและค าศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเทศกาล
วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และ
ประโยคง่ายๆของภาษาอังกฤษและภาษไทย อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค และบทพูดเข้า
จังหวะ(chant) ง่ายๆ ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานสั้นๆ ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัยโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร   ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือให้มีความรู้   เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามีทักษะ
ทางภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   
 
ตัวช้ีวัด 
 ต๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓,  ป๓/๔ 
 ต๑.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓,  ป๓/๔, ป.๓/๕ 
 ต๑.๓ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
 ต๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 ต๒.๒ ป.๓/๑ 
 ต๓.๑ ป.๓/๑ 
 ต๔.๑ ป.๓/๑ 
 ต๔.๒ ป.๓/๑ 
 
รวมตัวชี้วัด  ๑๘  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ๑4๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔      เวลา ๘๐ ชั่วโมง  

----------------------------------------------------------------------------- 
 
 ปฏิบัติตามค าสั่งค าขอร้องค าแนะน าง่ายๆพูดแสดงความรู้สึกของตนเองความคิดเห็นง่ายๆหรือวาดภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัวกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟังบอกความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษรค ากลุ่มค าประโยคข้อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทยความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาล
และงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยอ่านออกเสียงค าสะกดค ากลุ่มค าประโยคข้อความง่ายๆ
และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่านตอบค าถามจากการฟังอ่านประโยคบทสนทนานิทานง่ายๆและ
เกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญงานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษาเลือกหรือระบุภาพสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความง่ายๆที่ฟังหรืออ่านภายในวงค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมประมาณ  ๕๕๐ – ๗๐๐ค าในหัวเรื่องเก่ียวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนเครื่องแต่งกายอาหารสัตว์เลี้ยง
นันทนาการการซื้อ-ขายลมฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอ าเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสารฝึกการใช้ภาษาเพ่ือให้มีความรู้เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามีทักษะทาง
ภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ต๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
 ต๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
 ต๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 ต๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 ต๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
 ต๓.๑ ป.๔/๑ 
 ต๔.๑ ป.๔/๑ 
 ต๔.๒ ป.๔/๑ 
รวมตัวชี้วัด ๒๐ ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ๑5๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕      เวลา ๘๐ ชั่วโมง  

----------------------------------------------------------------------------- 
ปฏิบัติตามค าสั่ง   ค าขอร้อง   ค าแนะน าง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน พูดและ เขียน เกี่ยวกับการโต้ตอบ 

ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ ฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ต่างๆที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน อ่านออก
เสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกใจความส าคัญ ตอบค าถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ เรื่องสั้นๆ ความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความ
เป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้ 
เครื่องหมายวรรคตอน การล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เทศกาลและงานฉลอง
ของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สืบค้น ค้นหา ภาษา  เลือกหรือระบุภาพสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค  และ
ข้อความง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน ภายในวงค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  ประมาณ  ๗๕๐ –๙๕๐  ค า  ในหัว
เรื่องเก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน สิ่งแวดล้อมอาหาร  เครื่องดื่ม  เวลาว่างและนันทนาการ  สุขภาพและ
สวัสดิการ  การซื้อ-ขาย  และลมฟ้าอากาศและรวบรวมข้อมูลต่างๆ และค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนและน าเสนอด้วยการพูดและเขียน โดยใช้กระบวน   การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร   ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือให้มีความรู้   
เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามีทักษะทางภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   
 
ตัวช้ีวัด 
 ต๑.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
 ต๑.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
 ต๑.๓ ป.๕/๑ , ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 ต๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
 ต๒.๒ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 
 ต๓.๑ ป.๕/๑ 
 ต๔.๑ ป.๕/๑ 
 ต๔.๒ ป.๕/๑ 
รวมตัวชี้วัด  ๒๐  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ๑6๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖      เวลา ๘๐ ชั่วโมง  

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง   ค าขอร้อง   ค าแนะน าง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน พูดและ เขียน เกี่ยวกับการโต้ตอบ 
ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ ฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน อ่านออก
เสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกใจความส าคัญ ตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆและ เรื่องเล่า  ความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง  และชีวิตความ
เป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน การล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปรียบเทียบความ
เหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นหา ภาษา  เลือกหรือระบุภาพสัญลักษณ์  
หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และข้อความง่าย ๆ  ที่ฟังหรืออ่าน  ภายในวงค าศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม  ประมาณ  ๑๐๕๐ –๑๒๐๐  ค า  ในหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อมอาหาร  เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อ -ขาย  และลมฟ้าอากาศ
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ และค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและน าเสนอด้วยการพูดและเขียน โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือให้มีความรู้  เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามีทักษะ
ทางภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  

 
ตัวช้ีวัด 
 ต๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป๖/๔ 
 ต๑.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔,  ป.๖/๕ 
 ต๑.๓ ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
 ต๒.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
 ต๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
 ต๓.๑ ป.๖/๑ 
 ต๔.๑ ป.๖/๑ 
 ต๔.๒ ป.๖/๑ 
รวมตัวชี้วัด  ๒๐  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑               จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 อ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เข้าใจและใช้ประโยคค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน การอ่านออกเสียงค า 
กลุ่มค า ประโยค ข้อความบทอ่าน บทสนทนา การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว การขอบคุณ            
ขอโทษ และการใช้ภาษาท่าทาง การใช้ภาษาในการฟัง พูด ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษา เพ่ือให้มีความรู้ เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีทักษะทางภาษา            
เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
 ๒. ใช้ค าทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ รวมถึงค าสั่งง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
 ๓. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสม 
 ๔. ใช้ภาษาสื่อสารได้ตามวัยอย่างมั่นใจ และกล้าแสดงออก 
 ๕. ใช้ภาษาได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
 รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๑2๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 เข้าใจและใช้ประโยคค าสั่งง่ายๆในห้องเรียน ค าขอร้องอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ  ค าศัพท์สั้นๆ
ง่ายๆ เข้าใจความหมายค า กลุ่มค า และประโยคสั้นๆที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว เข้าใจบทอ่าน   
บทสนทนาง่ายๆ และนิทานที่มีภาพประกอบ ให้ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับตนเองสั้นๆ เซ่น การพูดแนะน า
ตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งาน ฉลอง โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็น
ประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ และค าศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้อง 
 ๒. ใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน าตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
               และเรื่องใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. บอกความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคสั้นๆได้ถูกต้อง 
 ๔. ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านเรื่องง่ายๆหรือนิทานที่มีภาพประกอบได้ถูกต้อง 
 ๕. ใช้ภาษาอังกฤษได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
 รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๑3๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3               จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 อ่านออกเสียงค าและประโยคง่ายๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวบอกความหมายของค า ตอบค าถามจากการฟัง
หรืออ่านได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคลได้เหมาะสมตามวัยใช้ภาษาในการพูดและท าท่า
ประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้บทสนทนาการทักทายได้ถูกต้องตามเวลาและถูก
กาลเทศะ แนะน าตนเองได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บอกลักษณะของบุคคลรอบตัว พูดประโยคบอกความชอบ   
ไม่ชอบ บอกความต้องการของตนเองเกี่ยวกับเรื่องกีฬา งานอดิเรก บอกสถานที่ต่างๆ รอบตัวและต าแหน่งของ
สถานที่ต่างๆ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษา เพ่ือให้มีความรู้ เข้าใจวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา มีทักษะทางภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อ่านออกเสียงค าและประโยคง่าย ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
 ๒. บอกความหมายของค าและตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านได้ 
 ๓. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สนทนา ทักทาย และแนะน าตนเอง และใช้ภาษาท่าทาง 
              ประกอบการพูดได้เหมาะสม 
 ๔. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัว โดยใช้ภาษาอังกฤษ    
              อย่างง่ายได ้
 ๕. ใช้ภาษาอังกฤษได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๑4๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4          จ านวน 4๐ ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าเรื่องราว บทสนทนา นิทาน  สามารถถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ 

อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงและใช้ถ้อยค า น้ าเสียงได้
เหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคลใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน าแสดงความต้องการ 
แสดงความรู้สึก แสดงความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่ายๆ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร 
ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นประโยชน์ในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่ายๆ ตามที่ฟังและอ่านได้ถูกต้อง 
๒.  เข้าใจเรื่องราว บทสนทนา นิทาน  สามารถถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ได้ 
๓.  พูด/อ่านออกเสียงค า วลี ประโยค ข้อความสั้นๆ บทสนทนาไต้ถูกต้องตามหลักการ 
     ออกเสียง 
๔.  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคลให้ค าแนะน าแสดงความรู้สึก ตอบรับ 
     และปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่ายๆ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

 ๕.  ใช้ภาษาอังกฤษได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

              รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๑5๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5          จ านวน 4๐ ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า เข้าใจความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค รูปประโยคและ
โครงสร้างประโยค โดยสามารถตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านข้อความ บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทาน        
บทกลอนสั้นๆ อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และการใช้
ถ้อยค า น้ าเสียง การพูดและเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน า             
แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่ายๆ พูดและเขียน 
เพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน  โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษา เพ่ือให้มีความรู้ เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีทักษะทางภาษา               
เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่าย ๆ ตามท่ีฟังและอ่านได้ถูกต้อง 
๒. พูด/อ่านออกเสียงค า วลี ประโยค ข้อความสั้น ๆ บทสนทนา บทอ่าน ได้ถูกต้องตาม 
    หลักการอ่านออกเสียง 

 ๓. ใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคล และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ได้ 
              ถูกต้อง 

๔. ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านข้อความ บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทาน บท 
    กลอนสั้นๆได้ถูกต้อง 
๕. ใช้ภาษาอังกฤษได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๑6๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6          จ านวน 4๐ ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง รูปประโยคและโครงสร้างประโยค ค า กลุ่มค า และประโยค วิเคราะห์และสรุป

เรื่องราว บทอ่าน บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทาน บทกลอนสั้นๆ ส านวนที่ใช้ในเทศกาล การพูดและ เขียน
โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน า แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึก ขอ
ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัวซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษา เพ่ือให้มีความรู้ 
เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีทักษะทางภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. วิเคราะห์เรื่องและสรุปความเรื่องท่ีฟัง และอ่านได้ 
๒. ใช้ประโยคค าสั่ง ค าขอร้อง การขออนุญาต ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม  
    ประโยคปฏิเสธ ตามโครงสร้างประโยคได้ 
๓. ใช้ภาษาอังกฤษในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ 
    ตัวซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตนได้ 
๔. ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนโต้ตอบและสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง 
    เหมาะสม 
๕. ใช้ภาษาได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ความหมายและความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมส าคัญที่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
พุทธศักราช  2553  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ ก าหนดให้จัดท าขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน ทุกระดับชั้นพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัดความสนใจ  ให้เต็มศักยภาพโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็น
ผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมและสามารถบริหารการ
จัดการตนเอง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  
เพ่ิมเติมจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม  การเข้าร่วม และปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด  ความสนใจอย่างแท้จริงจะเสริมสร้าง
และพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้านสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
ของการท าประโยชน์เพื่อสังคม   
 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ 
 ๑.  กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ
คิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้าน การเรียน อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง ตอ่ปีการศึกษา 
 แนวการจัดกิจกรรม 

 ๑. ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน 
 ๒. ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จาการส ารวจ 
 ๓. ก าหนดสัดส่วนสาระของกิจกรรมแต่ละด้าน 
 ๔. ก าหนดแผนปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
 ๕. การจัดท ารายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 
 ๖. ปฏิบัติตามแผนวัดและประเมินผลและสรุปรายงาน 

 ๒. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี ความ
รับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปัน
เอ้ืออาทร สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วย
ตนเอง ในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน เน้น
การท างานร่วมกัน เป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
และท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
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 ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนทุกคน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี          
๔0 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา  
 
 แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ ซึ่งมีองค์ประกอบ ๗ 
ประการ คือ 
 ๑.  ค าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้ค าม่ันสัญญา ว่าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ห้ามท าหรือ บังคับให้ท า แต่ถ้าท า ก็จะท าให้เกิดผลดีแก่
ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่อง ว่าเป็นผู้มีเกียรติ เชื่อถือได้ 
 ๒.  เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของผลงาอยู่ที่การกระท า
ของตนเอง ท าให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆด้วยตนเองได้ และท้าทายความสามารถของตนเอง  
 ๓. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันการยอมรับซึ่งกันและกัน 
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 
 ๔. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ด้วยการ
ใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัส ค าปฏิญาณ คติพจน์ ค าขวัญ ธง เป็น
ต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจ ในการเป็นสมาชิกขององค์การค้าลูกเสือโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่
ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุดในโลก 
 ๕. การศึกษาธรรมชาติ คือสิ่งส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใสตามชนบท ป่าเขา 
ป่าละเมาะและพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการท ากิจกรรมกับธรรมชาติ การปีนเขา ตั้งค่ายพักแรมในสุด
สัปดาห์ หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้แล้วก็ไม่
เรียกว่า ใช้ชีวิตแบบลูกเสือ  
 ๖. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่างๆที่จัดให้เด็กท าต้องให้มีความก้าวหน้าและดึงดูด 
สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น อยากท่ีจะท า และวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลาย
ในการพัฒนาตนเอง  เกมการเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี 
 ๗. การสนับสนุนผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็กเพ่ือให้เขาเกิดความมั่นใจ ในการที่
จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยชี้น า ผู้ใหญ่เองก็
ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย 
 ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม/ชมรมนักเรียนทุกคน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ๓0 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา 
 แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 
 การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของสถานศึกษาสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม กับบริบทและสภาพ
ของสถานศึกษา 
 ๑. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและระยะเวลา
การจัดกิจกรรม 
 ๒.  ส ารวจความสนใจของผู้เรียนในการเลือกชุมนุม  
 ๓. ถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
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 ๔.  ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมตามกลักเกณฑ์การประเมินผล 
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันส ารวจ วิเคราะห์
ปัญหา ร่วมกันออกแบบกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม  ปฏิบัติกิจรรม
ตามแผน ร่วมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผลพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัด
กิจกรรม   
 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ นักเรียนระดับประถมศึกษาต้องเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๐ ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา  
  
 แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 ๑.  จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่นๆที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ได้ 
ดังนี้ 
 ๑.๑ ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
 ๑.๒ ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 
 
แนวทางการประเมิลผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาพุทธศักราช  
2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นการประเมินกิจกรรมหรือผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตน สะท้อนแนวคิดจาก
การปฏิบัติกิจกรรม การท างานกลุ่ม และการมีจิตสาธารณะ โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการประเมิน 
 
การประเมินผู้เรียนรายกิจกรรม 
 การประเมินผู้เรียนรายกิจกรรม 
 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน”  คือมีเวลา
เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่ก าหนด 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี 
 ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญทั้ง ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 
 ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
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การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร 

 1. การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้ 
  ๑.๑  สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เช่น ผู้เรียน ครูผู้สอน  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  ๑.๒  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียน กล่าวคือ เป็นการ
ประเมินผลย่อย (Formative  Assessment) ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดการเรียนการสอน โดยมิใช่ใช้แต่
การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ อย่างเดียวแต่เป็นการที่ครูเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็น
ทางการด้วย ขณะที่ให้ผู้เรียนท าภาระงานตามท่ีก าหนด ครูสังเกต ซักถามจดบันทึก  
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ จะต้องให้ผู้เรียนปรับปรุงอะไรหรือผู้สอนปรับปรุงอะไร เพ่ือให้
เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด การประเมินระหว่างเรียนด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น 
การให้ข้อแนะน าข้อสังเกตในการน าเสนอผลงาน การพูดคุยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล การ
สัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการสอบ เป็นต้น ส่วนการตัดสินผลการเรียนเป็นการประเมินสรุปผลการ
เรียนรู้ (Summative Assessment) มักเกิดขึ้นเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
ตัวชี้วัด และยังใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับการประเมินก่อนเรียน ท าให้ทราบพัฒนาการของผู้เรียนการ
ประเมินสรุปผลการเรียนรู้ยังเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตอนปลายปี/ปลายภาคอีกด้วยการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเน้น การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
(Criterion-Referenced Assessment) เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าเสนอผลการตัดสิน
ความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น 
  ๑.๓  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.๔   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง
ด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้านทั้งด้านพุทธิ
พิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได ้
  ๑.๕  การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม ผลงานของนักเรียน การทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนรู้ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
  ๑.๖  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  สถานศึกษาต้องด าเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน  
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 2.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เป็นการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิดท่ีก าหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยด าเนินการดังนี้ 
  2.๑  ผู้สอนแจ้งตัวชี้วัด  วิธีการประเมินผลการเรียน   เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด  และ 
เกณฑข์ั้นต่ าของการผ่านรายวิชาก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2.๒  จัดให้มีการประเมินผลก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานและความรอบรู้ 
ในเรื่องที่จะเรียน 
  2.๓  จัดให้มีการประเมินผลระหว่างเรียน เพ่ือศึกษาผลการเรียน เพ่ือจัดสอนซ่อมเสริม และน า
คะแนนจากการวัดผล ไปรวมกับการวัดผลปลายปี/ปลายภาค 
  2.๔  จัดให้มีการประเมินผลปลายปี/ปลายภาคเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ 
 3.  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของผู้เรียน ให้ครูประจ าวิชา ด าเนินการวัดผล
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  3.๑  ผู้สอนแจ้งตัวชี้วัด  วิธีการประเมินผล และเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียน 
  3.๒  จัดให้มีการประเมินผล และสรุปผลปลายปี 
 4.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้ครูผู้สอนด าเนินการวัดผลไปพร้อมกับการ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด 
  4.๑  ผู้สอนแจ้งตัวชี้วัด  วิธีการประเมินผล และเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
  4.๒  จัดให้มีการประเมินผล และสรุปผลปลายปี 
 5.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ประเมินเป็นรายภาค/รายปี โดยสถานศึกษาเป็น 
ผู้ก าหนดแนวทางการประเมิน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัด 
  5.๑  ผู้สอนแจ้งตัวชี้วัด  วิธีการประเมินผล และเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
  5.๒  จัดให้มีการประเมินผล และสรุปผล ปลายภาค/ปลายปี 
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การตัดสินผลการเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดโครงสร้าง เวลาเรียน  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระ  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   
มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและให้สถานศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 
  1.ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  2.  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านทุกตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดผ่านไม่น้อยกว่าร้อย
ละ๕๐หรือมีคุณภาพในระดับผ่านขึ้นไป 
  3.  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
  4.  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
การให้ระดับผลการเรียน 
การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ให้ใช้ระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ  เป็น ๘ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
๔ ดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ปานกลาง ๖๐ – ๖๔ 

๑.๕ พอใช้ ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ๕๐ – ๕๔ 
๐ ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ๐ - ๔๙ 

 
 การประเมินอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน   การฟัง       
การดูและการรับรู้  จากหนังสือ เอกสารและสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  แล้วน ามาคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่น าไปสู่
การแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห์สร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้น  ด้วยการเขียนซึ่งสะท้อน
ถึงสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์จินตนาการอย่าง
เหมาะสมและมีคุณค่าแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมด้วยประสบการณ์ และทักษะในการเขียนที่มีส านวน
ภาษาถูกต้อง  มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ  สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตาม
ระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น การประเมิน 
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การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สรุปผลเป็นรายภาค เพ่ือวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียน
และการจบการศึกษา ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน  กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการเรียนเป็นดีเยี่ยม          
ดี และผ่าน 
   ดีเยีย่ม หมายถึงสามารถจับใจความส าคัญได้ครบถ้วน  เขียนวิพากษ์วิจารณ์เขียนสร้างสรรค ์แสดงความ
คิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ์  ใช้ภาษาสุภาพและเรียบเรียงได้สละสลวย  
   ดี หมายถึงสามารถจับใจความส าคัญได้  เขียนวิพากษ์วิจารณ์ และเขียนสร้างสรรค์ได้โดยใช้
ภาษาสุภาพ 
   ผ่าน หมายถึงสามารถจับใจความส าคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้าง 
 กรณี  ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประเมินที่
ก าหนด  
 การประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนสรุปทุกกลุ่มสาระเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา         
เป็นผ่านและไม่ผ่าน ถ้ากรณีท่ีผ่าน ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมายของ  
แต่ละระดับ ดังนี้ 
   ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยพิจารณาจาก        
ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๕ - ๘ กลุ่มสาระ และไม่มีกลุ่มสาระใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
   ดี หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยพิจารณาจาก 
    ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑ - ๔ กลุ่มสาระ และไม่มีกลุ่มสาระใดได้     
ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
    ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๔ กลุ่มสาระและไม่มีกลุ่มสาระใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
    ๓. ได้ผลการประเมินระดับดี / ดีเยี่ยม จ านวน ๕ - ๘ กลุ่มสาระ และไม่มี 
กลุ่มสาระใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
   ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยพิจารณาจาก 
    ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกกลุ่มสาระ  หรือ 
    ๒. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๑ - ๔ กลุ่มสาระ และไม่มีกลุ่มสาระใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
   ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยพิจารณาจาก             
ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ กลุ่มสาระ 
 หลักการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
   ๑. เป็นการประเมินเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและประเมินเพ่ือการตัดสินการเลื่อนชั้นและ            
จบการศึกษาระดับต่าง ๆ 
   ๒. ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกซ่ึงความสามารถดังกล่าว
อย่างเต็มตามศักยภาพและท าให้ผลการประเมินที่ได้มีความเชื่อม่ัน 
   ๓. การก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นการประเมิน            
ที่ก าหนด 
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   ๔. ใช้รูปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
   ๕. การสรุปผลการประเมินเพ่ือรายงาน เน้นการรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน เป็น ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
 แนวด าเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนา
และประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นกระบวนการอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สถานศึกษาอาจด าเนินการ
ตามกระบวนการต่อไปนี้ 
   ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ของสถานศึกษา ซึ่งอาจประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนครูผู้สอน 
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนนักเรียน เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนา ประเมิน ปรับปรุงแก้ไข และตัดสนิ
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายปี และจบการศึกษาแต่ละระดับ 
   ๒. ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน ก าหนด
ขอบเขต และตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้สอดคล้องกับบริบท และจุดเน้น
ของสถานศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
   ๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาหลักการประเมิน และพิจารณาก าหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนา
และประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของสถานศึกษา 
   ๔. ก าหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนให้สอดคล้องกับขอบเขตและตัวชี้วัดที่ก าหนดในข้อ ๒ และก าหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑ์ 
ในการประเมินเป็น ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน เพ่ือใช้ในการตัดสินผลรายปี และจบการศึกษา 
แต่ละระดับ 
   ๕. ด าเนินการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
   ๖. สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึกและรายงานผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
   เพ่ือให้เกิดความชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน จึงได้ก าหนดความหมาย และขอบเขตการประเมินเป็นระดับชั้นประถมศึกษาให้เป็นกรอบในการประเมิน         
เพ่ือตัดสินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
   ความหมายการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนใน
การอ่านจากหนังสือ ต าราเรียนเอกสาร และสื่อต่าง ๆ เพ่ือหาและหรือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อความสุนทรี 
และประยุกต์ใช้ แล้วน าเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและล าดับ
ขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น 
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 ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
  ขอบเขตการประเมิน 
  การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ให้ความเพลิดเพลิน ความรู้ ประสบการณ์ 
และมีประเด็นให้คิดและเขียนบรรยายถ่ายทอดประเด็นที่คิดด้วยภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านสาระความรู้ที่
น าเสนออย่างสนใจ นิยาย เรื่องสั้นนิทาน นิยายปรัมปรา 
  ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
   ๑. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากสื่อที่หลากหลาย 
   ๒. สามารถจับประเด็นส าคัญ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นเรื่องที่อ่าน 
   ๓. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม  
ไม่เหมาะสม 
   ๔. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน โดยมีเหตุผลประกอบ 
   ๕. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน  
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
  ขอบเขตการประเมิน 
  การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ที่
เอ้ือให้ผู้อ่านน าไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดโดยการเขียนเป็นความเรียง
เชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้อยค าภาษาท่ีถูกต้องชัดเจน เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ 
ค าแนะน า ค าเตือน 
  ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
   ๑. สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากสื่อประเภทต่าง ๆ 
   ๒. สามารถจับประเด็นส าคัญ เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่อ่าน 
   ๓. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว เหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน 
   ๔. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน 
   ๕. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น คุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน 
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ให้มีการประเมินตามกรอบที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษา หรือ สถานศึกษาจะใช้กรอบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   ดังนี ้
   ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
   ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
   ๓. มีวินัย 
   ๔. ใฝ่เรียนรู ้
   ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
   ๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
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   ๗. รักความเป็นไทย 
   ๘. มีจิตสาธารณะ 
  ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดเกณฑ์  กรณีท่ีผ่านให้ระดับ
ผลการเรียน เป็นดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 
   ดีเยี่ยม หมายถึงผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 
   ดี  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
   ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา เป็นผ่านและไม่ผ่าน  
ถ้ากรณีที่ผ่าน ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
   ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  
จ านวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
   ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม  
โดยพิจารณาจาก 
    ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
    ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
    ๓. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
   ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนดโดย
พิจารณาจาก 
    ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
    ๒. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
   ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนที่สถานศึกษาก าหนด  
โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ 
 การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี ๓ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรมนักเรียน  
ซึ่งประกอบด้วย (๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  (๒) กิจกรรมชุมนุมอีก  ๑  กิจกรรม ๓) กิจกรรมเพ่ือสังคม  
และสาธารณประโยชน์ ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 
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   “ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 
   “มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในกรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ”  สถานศึกษา ต้องจัดซ่อมเสริม 
ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” 
เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรม 
ในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้  
ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐานตามโครงสร้างเวลาเรียนที่

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   และมีผลการ
ประเมินรายวิชาผ่านทุกรายวิชา 

๒. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
๓. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
๔. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน”ทุกกิจกรรม 

 

การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 
      การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โดยยึดหลักว่า 
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง   เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  
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๒. กระบวนการเรียนรู้ 
       การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย   
เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง
กระบวนการจัดกากระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

     กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน  จึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ     เพื่อให้สามารถเลือก ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนสื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
        การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมี
บทบาท ดังนี้ 

๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
      ๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
       ๒) ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ 

กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                   ๓)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

      ๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
      ๕) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น   

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
      ๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ 

ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
      ๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
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๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 
        ๑)   ก าหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
        ๒)  เสาะแสวงหาความรู ้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู ้         

ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
๓) ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรยีนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้              

ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  
                             ๔) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  
                                 ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สื่อการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ

กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สื่อการเรียนรู้มีหลากหลาย
ประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ์    สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น  การเลือกใช้
สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้    โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน    เกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง  สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
ควรด าเนินการดังนี้   
 ๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์สื่อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย 
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้งจัดหา
สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 

          ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา                       
ควรค านึงถึงหลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู้              
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบ
ความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม  มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง  รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย  และน่าสนใจ   
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การบริหารจัดการหลักสูตร 
               ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร
นั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา  มีบทบาท
หน้าที่  และความรับผิดชอบในการพัฒนา   สนับสนุน  ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงสุด  อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
ระดับชาติ 

สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร  
การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   จัดท าระเบียบการ
วัดและประเมินผล   ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพ่ิมเติม 
รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
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ค าน า 

 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  พุทธศักราช 256๒  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดท าขึ้นเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ  ที่สพฐ.1239/2560 เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  น าไปเป็นกรอบ
และทิศทางในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้อง กับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษท่ี  21  และทัดเทียมกับนานาชาติ  ผู้เรียนมีศักยภาพในการ
แข่งขัน และด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑และค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 921/2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  พุทธศักราช 256๒  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส าเร็จได้เพราะความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะ
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาต่อไป 
 
 
 
       โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)   
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์         3 
โครงสร้างเวลาเรียน          4 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้         12 
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น         18 
ค าอธิบายรายวิชา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        38 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        46 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        54 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     6๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       ๙๘ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        ๑๐๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      1๑๔ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       1๒๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          1๓๖ 
การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร       1๓๙ 
การจัดการเรียนรู ้          1๔๖ 
สื่อการเรียนรู้           1๔๘ 
การบริหารจัดการหลักสูตร         1๔๙ 
ภาคผนวก           1๕๐ 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)   
เรื่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  พุทธศักราช ๒๕6๒ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
………………………………….. 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  ได้ด าเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนให้
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  โดย สสวท.  ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้
ด าเนินการจัดท าสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)  และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2561 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบกับโรงเรียนได้
ด าเนินการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2558  จึงประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  
ดังนี้ 

1.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  พุทธศักราช 2561  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ให้ใช้หลักสูตรเล่มนี้ดังนี้ 

- ปีการศึกษา  2561  ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และ4   
- ปีการศึกษา  2562  ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  1,2,4 และ5   
- ปีการศึกษา  2563  ใช้ในทุกชั้นปี 

2.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  ฉบับปรับปรุงครั้งที่  4  
พุทธศักราช  2561  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ให้ใช้หลักสูตรเล่มนี้ดังนี้ 

- ปีการศึกษา  2561  ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  2,3,5 และ 6   
- ปีการศึกษา  2562  ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  3 และ 6   

ทั้งนี้  หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่  .......  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.256๒  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ    ณ    วันที่  ..........  เดือน.............................พ.ศ.  ๒๕6๒ 
 

 
( นายส าราญ เทพไทอ านวย)                                        ( นายปิยะ พุทธเพาะ ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) 
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) 
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หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) 

 พุทธศักราช ๒56๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 


