


 
 

 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา                 

เรื่อง   ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  พุทธศักราช  2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551                                                    

(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 
…………………………………. 

         
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรี

พิมลวิทยา  พุทธศักราช 2565 โดยเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนครบทุกระดับชั้นในปีการศึกษา 
2563 เพ่ือให้สอดคล้องรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ผู้เรียน
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาในการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
ทักษะ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่น ในสถาบัน
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชา
ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมล
วิทยา ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา พุทธศักราช 2565 สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน  และปรับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ ค าสั่ง สพฐ. ที่ 1239/60 และประกาศ สพฐ.ลงวันที่   8  มกราคม  2560 เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  
 ทั้งนี้หลักสูตรโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2565 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป 

  
ประกาศ ณ วันที่ 13  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 

 
 
                       (นายสุรสทิธิ์  ทุมทา)                                     (นายสุริยา  ฤาชากูล) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา                 
               โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา                                                                                     
 



ค ำน ำ 
 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา             
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560   และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่  5 มกราคม 2561 เรื่อง ให้
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้ให้
โรงเรียนใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ปรับปรุงตั้งแต่ศึกษา 2561 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ส่วนปีการศึกษา 2562  
ให้ใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 และใช้ทุกชั้นปีตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2563 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
พร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันและ
อยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเดิม เป็น “หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  
พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551”  เล่มนี้  
มีองค์ประกอบ ได้แก่ ความน า วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การจบการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดท าเพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าไปใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพด้านความรู้  ทักษะ สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จ าเป็นส าหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างถูกต้อง 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์
ประจ ากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 10 (อ าเภอพระยืน) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี สามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรต่อไป 
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ความน า 
 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551     
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎคม 2551 เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
และโรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา  2552  และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2553 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็น การนิเทศติดตามผล
การใช้หลักสูตรของโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
รายงานผลการวิจัยของหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผลจากการศึกษา พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  
2551  มีข้อดีในหลายประการ เช่น ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มีความยืดหยุ่นเพียงพอให้
สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้  ส่วนปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการน าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน 
 นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาประเทศ พบว่า ประเด็น ส าคัญเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้  อย่างแท้จริง 
คือ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนา
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็น  ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของ
คนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และเตรียมความพร้อมคนให้สามารถ ปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วนให้มีกา ร
ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรวมทั้ง สาระ 
เทคโนโลยี โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินการปรับปรุง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยีและมอบหมายให้
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ ปรับปรุง สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้ให้โรงเรียนใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ปรับปรุงตั้งแต่
ศึกษา 2561 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็น
ต้นไป ส่วนปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 
และใช้ทุกชั้นปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีทักษะที่จ าเป็นสาหรับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ  
เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ 
 กรอบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จัดเรียงลาดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มี
ความเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด
สาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
   1.1 จัดกลุ่มความรู้ใหม่และนาทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
   1.2 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาหรับผู้เรียนทุกคน ที่เป็นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน และเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 
   1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ก าหนดตัวชี้วัด เป็นรายปี เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษา
จัดตามลาดับการเรียนรู้  อย่างไรก็ตามสถานศึกษาสามารถพิ จารณาปรับเลื่อนไหลระหว่างปีได้ตาม         
ความเหมาะสม 
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  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เพ่ิมสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและ
เทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ทั้งนี้ เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
  3. สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้
ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัย มีองค์ความรู้ที่เป็น
สากล เพ่ิมความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่ชัดเจนขึ้น 
 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้
สอดคล้องค าสั่งหน่วยงานต้นสังกัด โดยวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา บริบทของโรงเรียน และจัดท า
โครงสร้างหลักสูตร ก าหนดรายวิชาพ้ืนฐาน  และรายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ก าหนดเกณฑ์
การจบการศึกษาของโรงเรียน  และตามหนั งสื อส านั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ื นฐาน  
ที่ ศธ 04010/ว 779 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองที่ให้โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับให้มีวิชา หน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชา
เพ่ิมเติม ระดับประถมศึกษาทุกชั้นปี จ านวน 40 ชั่วโมงต่อปี  นอกจากนี้รัฐบาลได้มีนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ท าโรงเรียนได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่ให้ไม่
เกิน ปีละ 1,000 ชั่วโมง 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างมีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และ
สติปัญญา  อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร  การถ่ายทอด
ความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองและสังคม 
มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วยสาระของหลักสูตรแกนกลาง  สาระ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน  ท้องถิ่น  และสาระที่สถานศึกษาเพ่ิมเติม  โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชา
พ้ืนฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาหน้าที่พลเมือง กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551  ค่านิยม 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) และคุณลักษณะนักเรียนตาม
มาตรฐานสากล  พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
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ความส าคัญ 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา พุทธศักราช  2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  มีความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้  เป็นแนวทางให้
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการจัดมวลประสบการณ์
ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ   นอกเหนือจากการใช้
เป็นแนวทาง หรือข้อก าหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษา
แล้ว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  พุทธศักราช  2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ที่พัฒนาขึ้นยังเป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายให้
ครอบครัว ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีแนวทาง
ส าคัญทีโ่รงเรียนก าหนดไว้ในหลักสูตรโรงเรียน ดังนี้ 
  1 . หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้ านโต้นศรี พิมลวิทยา   พุทธศักราช   2565   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551(ฉบับปรับปรุง 2560)  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างก าลังใจ และเร้าให้เกิด
ความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง ความสนใจ มีประสบการณ์ 
และความมั่นใจ  เรียนและท างานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น รู้
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร  ส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
  2 . หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้ านโต้นศรี พิมลวิทยา  พุทธศักราช   2565   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม  พัฒนาหลักการในการจ าแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจและ
ศรัทธาในความเชื่อของตน ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของ
ผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ  สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น   มีความเสมอ
ภาค  พัฒนาความตระหนัก  เข้าใจ และยอมรับสภาพแวดล้อมที่ตนด ารงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับส่วนตน  ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ และระดับโลก สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมใน
การเป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูล เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 
  3. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา พุทธศักราช  2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะ
ประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้ น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกได้ 
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ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาพุทธศักราช 2565    
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560) 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  พุทธศักราช  2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้พัฒนาขึ้น
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  โดยยึดองค์ประกอบหลักส าคัญ 5 ส่วนคือ 1) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 2) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 3) นโยบายการจัดการเรียนการ
สอนหน้าที่พลเมือง 4) กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และ 5) สาระส าคัญ จุดเน้นที่โรงเรียนพัฒนาเพ่ิมเติม เป็น
กรอบในการจัดท ารายละเอียดเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนด  เหมาะสมกับสภาพ
ชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของโรงเรียน  โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  
พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 
  1. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ส าหรับจัดการศึกษาในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานจัดในระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)  
  2. เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551  ส าหรับให้ครูผู้สอนน าไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยก าหนดให้มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
   2 .1  สาระการเรียนรู้ที่ โรงเรียน ใช้ เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด  การเรียนรู้  
และการแก้ปัญหาประกอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
   2.2  สาระการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างความเป็นมนุษย์   ศักยภาพการคิดและการท างาน     
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
   2.3  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยจัดท าเป็นรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน และบริบทของ โรงเรียน
และเพ่ิมวิชาหน้าที่พลเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยเหนือด้วย 
   2.4  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  
และ สังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
   2.5  การก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ เพ่ือเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้ และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 3.  มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  พุทธศักราช  2551  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2551 เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับ ความรู้  ทักษะ กระบวนการ  สมรรถนะ   
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนด
มาตรฐานไว้ดังนี้ 
  3.1  มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรโรงเรียน เกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรมตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดของครู  และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพ
โดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ  ซ่ึงโรงเรียนต้องใช้ส าหรับการประเมินตนเองเพ่ือจัดท า
รายงานประจ าปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลใน การก าหนดแนวปฏิบัติใน
การส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  3.2  มีตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเร ียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียน
ในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช้ในการ
ก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับ การวัดประเมินผลเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 
  3.3  มีความเป็นสากล  ความเป็นสากลของหลักสูตรโรงเรียน  คือมุ่งให้ผู้ เรียนมีความรู้  
ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น             
มีคุณลักษณะที่จ าเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ  
การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้น า และผู้ตาม การท างานเป็นทีม  
และ        การท างานตามล าพัง  การแข่งขัน  การรู้จักพอ  และการร่วมมือกันเพ่ือสังคม วิทยาการสมัยใหม่  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะ
ทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  
พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (เป็นหลักสูตรที่โรงเรียน
จัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เป็นขอบข่ายในการจัดท า จึงท าให้
หลักสูตรของโรงเรียนมีความยืดหยุ่น  หลากหลาย  สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 5. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือ
ตัดสินผลการเรียน  โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน        
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
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ระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมิน
เป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

วิสัยทัศน ์
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา พุทธศักราช  2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551(ฉบับปรับปรุง 2560)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในท้องถิ่น มี
จิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน  
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  พุทธศักราช  
2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ดังนี้ 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา พุทธศักราช  2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  
5 ประการ ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร   
   เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ 
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด   
   เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
   เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
   เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
  5. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    
   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อตนเองและผู้อื่น 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  พุทธศักราช  2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
  1.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
  2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
  3.  มีวินัย 
  4.  ใฝ่เรียนรู้ 
  5.  อยู่อย่างพอเพียง 
  6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
  7.  รักความเป็นไทย 
  8.  มีจิตสาธารณะ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ใน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
จ านวน 32 สาระ 57  มาตรฐาน ดังนี้   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (5 สาระ 5 มาตรฐาน) 
 สาระท่ี  1  การอ่าน 
  มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ แก้ปัญหาใน  
การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 สาระท่ี  2  การเขียน 
  มาตรฐาน ท  2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สาระท่ี 3  การฟัง  การดู  และการพูด 
  มาตรฐาน ท  3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
 สาระท่ี 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ ของชาติ  
 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (3 สาระการเรียนรู้ 7 มาตรฐานการเรียนรู้) 
 สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต  
  มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน  การด าเนินการของ
จ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้  
  มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และ
น าไปใช้  
  มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา 
ที่ก าหนดให้ 
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 สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต  
  มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด  
และน าไปใช้  
  มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้  
 สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น  
  มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
  มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (3 สาระ 10 มาตรฐาน) 
 สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
  มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่ งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิ เวศ การถ่ายทอดพลังงาน            
การเปลี่ ยนแปลงแทนที่ ในระบบนิ เวศ ความหมายของประชากร ปัญ หาและผลกระทบที่ มี ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและกา รแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  
  มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
  มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
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 สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  
  มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของ เอกภพ 
กาแล็กซี  ดาวฤกษ์  และระบบสุริยะ รวมทั้ งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริ ยะที่ส่ งผลต่อสิ่ งมีชีวิตและ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ  
  มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม ฟ้า อากาศ และภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
 สาระท่ี 4 เทคโนโลยี  
  มาตรฐาน   ว 4 .1  เข้ าใจแนวคิดหลักของเทคโน โลยี เพ่ื อการด ารงชี วิต ในสั งคมที่ มี               
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน  ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
  มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  การท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (5 สาระ 11 มาตรฐาน) 
 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
  มาตรฐาน  ส 1.1  รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่าง  
สันติสุข 
  มาตรฐาน  ส1 .2  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
  สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
  มาตรฐาน  ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและ
ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข 
  มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 
  มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้ มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
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  มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
 และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 
  มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ 
  มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดข้ึน 
  มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์  
  มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมี   ผลต่อ
กัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
  มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (5 สาระ  6 มาตรฐาน) 
 สาระท่ี  1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
  มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 สาระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว 
  มาตรฐาน  พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต 
 สาระท่ี  3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
  มาตรฐาน  พ 3.1 เข้าใจ มทีักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 
  มาตรฐาน  พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 
 สาระท่ี  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
  มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกัน
โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
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 สาระท่ี  5 ความปลอดภัยในชีวิต 
  มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติ เหตุ  
การใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  (3 สาระ  6 มาตรฐาน) 
 สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
  มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 สาระท่ี 2  ดนตรี 
   มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   มาตรฐาน ศ 2 .2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
  มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า  
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (4 สาระ 4 มาตรฐาน) 
 สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
  มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน   ทักษะ
การจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้    
มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม    
เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
 สาระท่ี  2 การออกแบบและเทคโนโลยี   
  มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
 สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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  มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การท างาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
 สาระท่ี  4 การอาชีพ   
  มาตรฐาน   ง 4 .1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์   เห็นแนวทางในงานอาชีพ  
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (4 สาระ 8 มาตรฐาน) 
 สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล  
  มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ   
โดยการพูดและการเขียน     
 สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
  มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม     
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
  มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน     
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
  มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
  มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบบัปรับปรุง  พุทธศกัราช  2560) 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น  

โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและสภาพของผู้เรียน ดังนี้  
  1. ระดับชั้นประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียน
วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งปี  1,000 ชั่วโมง ตามโครงสร้าง  ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
     วิทยาศาสตร์ 80 80 80 120 120 120 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
    ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 
    ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพิ่มเติม  
    ป.1-3 คอมพิวเตอร์ 
    ป.4-6 ช่างภาพรุ่นเยาว์ 

40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

30 
40 

30 
40 

30 
40 

30 
40 

30 
40 

30 
40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  1,000 ชั่วโมง/ปี 
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 จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา  ( ป.1-ป.3 ) เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,000 ชั่วโมง 
ระดับชั้นประถมศึกษา ( ป.4-ป.6 ) เท่ากับ 1,000 ชั่วโมง การจัดการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ ป.1-3 
จัดบูรณาการเพิ่มเติมเนื้อหาในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จ านวน 2 ชม./สัปดาห์ รวมเป็น 200 ชม./ปี   
 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 2. โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
  เป็นการแสดงรายละเอียดรายวิชาเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1–6  มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
  ท 11101  ภาษาไทย 200 
  ค 11101  คณิตศาสตร์ 200 
  ว 11101  วิทยาศาสตร์ 80 
  ส 11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
  ส 11102  ประวัติศาสตร์ 40 
  พ 11101  สุขศึกษาพลศึกษา 40 
  ศ 11101  ศิลปะ 40 
  ง 11101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
  อ 11101  ภาษาอังกฤษ 120 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 
  ว 11201 คอมพิวเตอร์ 1 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
  1. กิจกรรมแนะแนว 40 
  2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    2.2 กิจกรรมชุมนมุ 

 
40 
30 

  3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมทั้งปี 1,000 
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2.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
  

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
  ท 12101  ภาษาไทย 200 
  ค 12101  คณิตศาสตร์ 200 
  ว 12101  วิทยาศาสตร์ 80 
  ส 12101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
  ส 12102  ประวัติศาสตร์ 40 
  พ 12101  สุขศึกษาพลศึกษา 40 
  ศ 12101  ศิลปะ 40 
  ง 12101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
  อ 12101  ภาษาอังกฤษ 120 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 
  ว 12201 คอมพิวเตอร์ 2 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
  1. กิจกรรมแนะแนว 40 
  2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    2.2 กิจกรรมชุมนมุ 

 
40 
30 

  3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมทั้งปี 1,000 
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2.3  โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
  ท 13101  ภาษาไทย 200 
  ค 13101  คณิตศาสตร์ 200 
  ว 13101  วิทยาศาสตร์ 80 
  ส 13101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
  ส 13102  ประวัติศาสตร์ 40 
  พ 13101  สุขศึกษาพลศึกษา 40 
  ศ 13101  ศิลปะ 40 
  ง 13101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
  อ 13101  ภาษาอังกฤษ 120 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 
  ว 13201 คอมพิวเตอร์ 3 40 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 120 
  1. กิจกรรมแนะแนว 40 
  2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
   2.2 กิจกรรมชุมนุม 

 
40 
30 

  3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมทั้งปี 1,000 
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2.4 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
  ท 14101  ภาษาไทย 160 
  ค 14101  คณิตศาสตร์ 160 
  ว 14101  วิทยาศาสตร์ 120 
  ส 14101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
  ส 14102  ประวัติศาสตร์ 40 
  พ 14101  สุขศึกษาพลศึกษา 80 
  ศ 14101  ศิลปะ 80 
  ง 14101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
  อ 14101  ภาษาอังกฤษ 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 
  ว 14201 ช่างภาพรุ่นเยาว์ 1 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
  1. กิจกรรมแนะแนว 40 
  2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    2.2 กิจกรรมชุมนุม 

 
40 
30 

  3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมทั้งปี 1,000 
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2.5 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
  ท 15101  ภาษาไทย 160 
  ค 15101  คณิตศาสตร์ 160 
  ว 15101  วิทยาศาสตร์ 120 
  ส 15101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
  ส 15102  ประวัติศาสตร์ 40 
  พ 15101  สุขศึกษาพลศึกษา 80 
  ศ 15101  ศิลปะ 80 
  ง 15101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
  อ 15101  ภาษาอังกฤษ 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 
  ว 15201 ช่างภาพรุ่นเยาว์ 2 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
  1. กิจกรรมแนะแนว 40 
  2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    2.2 กิจกรรมชุมนุม 

 
40 
30 

  3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมทั้งปี 1,000 
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2.6 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  
 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
  ท 16101  ภาษาไทย 160 
  ค 16101  คณิตศาสตร์ 160 
  ว 16101  วิทยาศาสตร์ 120 
  ส 16101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
  ส 16102  ประวัติศาสตร์ 40 
  พ 16101  สุขศึกษาพลศึกษา 80 
  ศ 16101  ศิลปะ 80 
  ง 16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
  อ 16101  ภาษาอังกฤษ 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 
  ว 16201 ช่างภาพรุ่นเยาว์ 3 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
  1. กิจกรรมแนะแนว 40 
  2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    2.2 กิจกรรมชุมนมุ 

 
40 
30 

  3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมทั้งปี 1,000 
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โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 รายวิชาพื้นฐาน 

  ท 11101 ภาษาไทย   จ านวน  200  ชั่วโมง 

  ท 12101 ภาษาไทย   จ านวน  200  ชั่วโมง 

  ท 13101 ภาษาไทย   จ านวน  200  ชั่วโมง 

  ท 14101 ภาษาไทย   จ านวน  160  ชั่วโมง 

  ท 15101 ภาษาไทย   จ านวน  160  ชั่วโมง 

  ท 16101 ภาษาไทย   จ านวน  160  ชั่วโมง 
 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 รายวิชาพื้นฐาน 

  ค 11101 คณิตศาสตร์   จ านวน  200  ชั่วโมง 

  ค 12101 คณิตศาสตร์   จ านวน  200  ชั่วโมง 

  ค 13101 คณิตศาสตร์   จ านวน  200  ชั่วโมง 

  ค 14101 คณิตศาสตร์   จ านวน  160  ชั่วโมง 

  ค 15101 คณิตศาสตร์   จ านวน  160  ชั่วโมง 

  ค 16101 คณิตศาสตร์   จ านวน  160  ชั่วโมง 
 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 รายวิชาพื้นฐาน 

  ว 11101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  80  ชั่วโมง 

  ว 12101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  80  ชั่วโมง 

  ว 13101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  80  ชั่วโมง 

  ว 14101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  120  ชั่วโมง 

  ว 15101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  120  ชั่วโมง 

  ว 16101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  120  ชั่วโมง 
 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 รายวิชาพื้นฐาน 

  ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  80 ชั่วโมง 

  ส 12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  80 ชั่วโมง 

  ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  80 ชั่วโมง 

  ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  80 ชั่วโมง 

  ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  80 ชั่วโมง 
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  ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  80 ชั่วโมง 
  ส 11102 ประวัติศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ส 12102 ประวัติศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ส 13102 ประวัติศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ส 14102 ประวัติศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ส 15102 ประวัติศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ส 16102ประวัติศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 
 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
 รายวิชาพื้นฐาน 

  พ11101 สุขศึกษาพลศึกษา   จ านวน  40  ชั่วโมง 

  พ12101 สุขศึกษาพลศึกษา   จ านวน  40  ชั่วโมง 

  พ13101 สุขศึกษาพลศึกษา   จ านวน  40  ชั่วโมง 

  พ14101 สุขศึกษาพลศึกษา   จ านวน  80  ชั่วโมง 

  พ15101 สุขศึกษาพลศึกษา   จ านวน  80  ชั่วโมง 

  พ16101 สุขศึกษาพลศึกษา   จ านวน  80  ชั่วโมง 
 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 รายวิชาพื้นฐาน 

  พ11101 ศิลปะ     จ านวน  40  ชั่วโมง 

  พ12101 ศิลปะ     จ านวน  40  ชั่วโมง 

  พ13101 ศิลปะ     จ านวน  40  ชั่วโมง 

  พ14101 ศิลปะ     จ านวน  80  ชั่วโมง 

  พ15101 ศิลปะ     จ านวน  80  ชั่วโมง 

  พ16101 ศิลปะ     จ านวน  80  ชั่วโมง 
 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 รายวิชาพื้นฐาน 

  ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน  40 ชั่วโมง 

  ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน  40  ชั่วโมง 
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โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 รายวิชาพื้นฐาน 

  อ 11101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  120  ชั่วโมง 

  อ 12101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  120  ชั่วโมง 

  อ 13101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  120 ชั่วโมง 

  อ 14101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  80  ชั่วโมง 

  อ 15101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  80  ชั่วโมง 

  อ 16101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  80  ชั่วโมง 
 

 รายวิชาเพิ่มเติม 

  ว 11201 คอมพิวเตอร์ 1   จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ว 12201 คอมพิวเตอร์ 2   จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ว 13201 คอมพิวเตอร์ 3   จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ว 14201 ช่างภาพรุ่นเยาว์ 1    จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ว 15201 ช่างภาพรุ่นเยาว์ 2   จ านวน  40  ชั่วโมง 

  ว 16201 ช่างภาพรุ่นเยาว์ 3   จ านวน  40  ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ท11101 ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1         เวลา  200  ชั่วโมง 
 
การอ่าน 
 ฝึกอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  600  ค า ค าคล้องจองและข้อความสั้น ๆ มีความรู้ความ
เข้าใจความหมายของค า  การอ่านจับใจความจากนิทาน เรื่องสั้น บทร้องเล่นและบทเพลง  เรื่องราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน   การตอบค าถาม  เล่าเรื่อง ย่อ และ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  การอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน  
สังเกต  ฝึกอ่านเข้าใจความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  มารยาท
ในการอ่าน   
การเขียน 
 สังเกตและฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  ฝึกเขียนค าที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ค าพ้ืนฐานในบทเรียนและค าคล้องจอง ฝึกปฏิบัติตนในการเขียนสื่อสารด้วยค าและ
ประโยคง่าย ๆ  มารยาทในการเขียนโดยเขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะใช้ภาษา
เขียนเหมาะสมกับเวลา  สถานที่  และบุคคล   
การฟัง  การดู  และการพูด 
 ฝึกปฏิบัติตนในการฟังค าแนะน า  ค าสั่งง่าย ๆ การตอบค าถามเล่าเรื่องที่ฟัง  และพูดแสดงความ
คิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงประเภท  เรื่องเล่า และ สารคดีส าหรับ
เด็ก  นิทาน  การ์ตูน  เรื่องขบขัน การพูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์  การพูดแนะน าตนเอง การขอความ
ช่วยเหลือ  การกล่าวค าขอบคุณ  และการกล่าวค าขอโทษ  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด    
หลักการใช้ภาษาไทย 
 สังเกต  มีความรู้ความเข้าใจ  ฝึกปฏิบัติตนให้เกิดทักษะในการเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์    
เลขไทย  การเขียนสะกดค า  การแจกลูก  การอ่านเป็นค า  มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม
มาตรา  การผันค า  ความหมายของค า  เรียบเรียงค าเป็นประโยค และการต่อค าคล้องจองง่าย ๆ   
วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจ  ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน การฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
ส าหรับเด็กประเภท  นิทานพ้ืนบ้าน  เรื่องสั้นง่าย ๆ  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่นในท้องถิ่น ค าภาษาถิ่น  ซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น  บทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองตามความสนใจ    
 เห็นคุณค่าของภาษาไทย  มีนิสัยรักการอ่าน  มารยาทในการเขียน  การฟัง  การดู  การพูดอย่าง      
มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
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รหัสตัวช้ีวัด 
 ท1.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 , ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8   
 ท2.1   ป.1/1, ป.1/2, ป. 1/3    
 ท3.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5   
 ท4.1   ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4   
 ท5.1   ป.1/1, ป./1/2   
 รวมทั้งหมด  22  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
 รหัสวิชา ท12101 ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2         เวลา  200 ชั่วโมง 

 
การอ่าน 
 ฝึกอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  800  ค า  ค าคล้องจอง  ข้อความและบทร้อยกรองง่าย ๆ  
ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์  ค าท่ีมีตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตราค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  
ค าที่มีอักษรน า  ค าที่มีตัวการันต์  ค าที่มี  รร  ค าที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง   ศึกษาความหมายของ
ค าและข้อความที่อ่าน  ฝึกปฏิบัติในการอ่านจับใจความส าคัญจากสื่อประเภท  นิทาน  เรื่องเล่าสั้น ๆ บทเพลง
และบทร้อยกรองง่าย ๆ เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
ข่าวเหตุการณ์ประจ าวัน  การตั้งค าถามและตอบค าถาม  ศึกษาวิเคราะห์ระบุใจความส าคัญ  รายละเอียด  
พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน  การอ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอ  และน าเสนอเรื่องที่อ่าน  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า  มารยาท
ในการอ่าน   
การเขียน 
 สังเกต  ฝึกปฏิบัติคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยการเขียน
เรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์  การเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการ มารยาทในการเขียน  
การฟัง  การดู  และการพูด 
 สังเกต  ฝึกปฏิบัติตนในการฟังค าแนะน า  ค าสั่งซับซ้อน   การเล่าเรื่องที่ฟัง  และดู  ทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิงประเภท  เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  นิทาน  การ์ตูน  เรื่องขบขัน  รายการส าหรับเด็ก  
ข่าว  เหตุการณ์ประจ าวัน  และเพลง  ศึกษาวิเคราะห์สาระส าคัญ  การตั้งค าถามและตอบค าถาม  การพูด
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู   การฝึกพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  การพูดแนะน า
ตนเอง  การขอความช่วยเหลือ  การกล่าวค าขอบคุณ  การกล่าวค าขอโทษ การพูดขอร้องในโอกาสต่าง ๆ และ
การเล่าเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
หลักการใช้ภาษาไทย 
 ศึกษา  และฝึกเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย  การเขียนสะกดค า การแจกลูก     
การอ่านเป็นค า   มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา  และไม่ตรงตามมาตรา   การผันอักษรกลาง  อักษรสูง  และ
อักษรต่ า  ค าที่มีตัวการันต์  ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า  ค าที่มีอักษรน า  ค าที่มีความหมายตรงข้าม  ค าที่มี รร  
ความหมายของค า  การแต่งประโยค  เรียบเรียงประโยคที่เป็นข้อความสั้น ๆ ได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร  
ลักษณะค าคล้องจอง  การเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  และภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ    
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วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก  ประเภท  นิทาน
พ้ืนบ้าน  เรื่องสั้นง่าย ๆ ปริศนาค าทาย  ค าภาษาถิ่น  บทร้องเล่นในท้องถิ่น  บทร้องเล่นในการละเล่นของ
เด็กไทย   ฝึกท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ   
 เห็นคุณค่าของภาษาไทย  มีนิสัยรักการอ่าน  มารยาทในการเขียน  การฟัง  การดู  การพูดอย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์  น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท1.1    ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8    
 ท2.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4        
 ท3.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7     
 ท4.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5       
 ท5.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
 รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ท 13101 ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3         เวลา   200   ชั่วโมง 
 
 ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน 1,200  ค า ข้อความ  เรื่องสั้นๆ ค าที่มีตัวการันต์ ค าที่มี รร  
ค าที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง  ค าพ้อง  ค าที่ใช้  ฑ  ฤ  ฤๅ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ   ศึกษาความหมาย
ของค าและข้อความที่อ่าน  ฝึกอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ ประเภท  นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น  เรื่อง
เล่าสั้น ๆ บทเพลงและบทร้อยกรอง  บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ในท้องถิ่นและชุมชน  ศึกษาวิเคราะห์การตั้งค าถาม ตอบค าถามเชิงเหตุผล  ล าดับเหตุการณ์  และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ  การสรุปความรู้และข้อคิดเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน    ฝึกอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตาม
ค าสั่งหรือข้อแนะน า  สังเกต  ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่  และแผนภูมิ  
มารยาทในการอ่าน 
การเขียน 
 สังเกต  ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  ฝึกเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน  เขียนบันทึกประจ าวัน  เขียนจดหมายลาครู  เขียนเรื่ องตามจินตนาการ
จากค า  ภาพและหัวข้อท่ีก าหนด  มารยาทในการเขียน 
การฟัง  การดู  และการพูด 
 ฝึกปฏิบัติตนในการเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  และดูทั้งที่ เป็นความรู้และความบันเทิง
ประเภท  เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  นิทาน  การ์ตูน  เรื่องขบขัน  รายการส าห รับเด็ก  ข่าวและ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน และเพลง  ศึกษาวิเคราะห์สาระส าคัญ  การตั้งค าถามและตอบค าถาม  พูดแสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  สังเกตและฝึกปฏิบัติตนในการพูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเป็นการพูดแนะน าตนเอง  แนะน าสถานที่ในโรงเรียนและใน
ชุมชน   เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ  การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน  การพูดในโอกาส
ต่าง ๆ  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
 ฝึกเขียนสะกดค า  แจกลูก  การอ่านเป็นค า  ค ามาตราตัวสะกดท่ีตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา  
การผันอักษรกลาง  อักษรสูง  และอักษรต่ า   ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า  ค าที่ประวิสรรชนีย์  
และค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์  ค าที่มี ฤ ฤๅ  ค าท่ีใช้บัน  บรร  ค าท่ีใช้  รร   ค าที่มี   ตัวการันต์   ศึกษาความหมาย
ของค า  ชนิดและหน้าที่ของค านาม  ค าสรรพนาม  และค ากริยาในประโยค   การใช้พจนานุกรมค้นหา
ความหมายของค า  ฝึกแต่งประโยคบอกเล่า  ประโยคปฏิเสธ  ประโยคค าถาม  ประโยคของร้อง และประโยค
ค าสั่งเพ่ือใช้ในการสื่อสาร  แต่งค าคล้องจอง  และ ค าขวัญ   การเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
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วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ศึกษาวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมและเพลงพ้ืนบ้านประเภท  นิทานหรือเรื่องใน
ท้องถิ่น  เรื่องสั้นง่าย ๆ ปริศนาค าทาย  บทร้อยกรอง  เพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  ค าภาษาถิ่น  บทร้อง
เล่นในท้องถิ่น  ค าผญา  ร้องเพลงกล่อมลูก  และนิทานพ้ืนบ้านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  ความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น บทอาขยานที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ 
 เห็นคุณค่าของภาษาไทย  และรักษาไว้ด้วยความเป็นภูมิปัญญาไทย   มีนิสัยรักการอ่าน  มารยาทใน
การเขียน  การฟัง  การดู  การพูดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน       
มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน          
รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท1.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9   
 ท2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6   
 ท3.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6   
 ท4.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
 ท5.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ท 14101 ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4         เวลา    160    ชั่วโมง 
 
การอ่าน 
 ฝึกอ่านออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ค าที่มี  ร ล  เป็นพยัญชนะต้น  ค าที่มีพยัญชนะ
ควบกล้ า  ค าที่มีอักษรน า  ค าประสม  อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน  ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของค า    
ประโยค  ส านวนสุภาษิต  ค าพังเพย  ปริศนาค าทาย  ฝึกอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ   การอ่านจับ
ใจความจากสื่อต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสื่อประเภท  เรื่องสั้น ๆ เรื่องเล่าจากประสบการณ์  นิทานชาดก บทความ   
บทโฆษณา  งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  สารคดีและบันเทิง 
 ศึกษาวิเคราะห์แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  คาดคะเนเหตุการณ์  ระบุเหตุผล  สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  การอ่านหนังสือที่มีคุณค่ าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ  
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  มารยาทในการอ่าน 
 

การเขียน 
 สังเกต  ฝึกปฏิบัติการคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  ตามรูปแบบการเขียน   
ตัวอักษรไทย  ฝึกการเขียนสื่อสารประเภทค าขวัญและค าแนะน าโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม     
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน  ฝึกเขียนย่อความจากสื่อประเภท  
นิทาน  ความเรียงประเภทต่าง ๆ ประกาศ  จดหมาย  ค าสอน  การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา  
การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  เขียนเรื่องจากจินตนาการ  มารยาทในการเขียน 
 

การฟัง  การดู  และการพูด 
 ศึกษาวิเคราะห์จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  การจับใจความส าคัญและการพูดแสดงความรู้
ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ จากเรื่องเล่า  บทความ  ข่าว  เหตุการณ์ประจ าวัน  โฆษณา  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   ฝึกตั้งค าถาม  
ตอบค าถามเชิงเหตุผล   การพูดรายงาน เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการสนทนา  
มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
การใช้ภาษาไทย 
 สังเกต  ฝึกสะกดค า  ในแม่  ก  กา  มาตราตัวสะกด  การผันอักษร  ค าเป็นค าตายและค าพ้อง  
ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ ชนิดและหน้าที่ของค านาม  ค าสรรพนาม  ค ากริยา  และค า
วิเศษณ์ในประโยค  การใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า  ฝึกแต่งประโยคสามัญ  ประโยค  2  ส่วน  
และประโยค  3  ส่วน  ถูกต้องตามหลักภาษา  การแต่งบท  ร้อยกรอง  ประเภทกลอนสี่  ค าขวัญ  ศึกษา
ความหมายของส านวน  ค าพังเพยและสุภาษิต  การ  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ิน     
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วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ศึกษาวิเคราะห์ข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม  เพลงพ้ืนบ้าน  วรรณคดีและวรรณกรรม
ในบทเรียนหรือตามความสนใจ  ค าภาษาถิ่น  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่นในท้องถิ่น  ค าผญา  สรภัญญะ  
เพลงกล่อมลูก   เพลงพ้ืนบ้าน   ข้อคิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง  บทอาขยานตามที่ก าหนดและ     
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
  เห็นคุณค่าของภาษาไทย  และรักษาไว้ด้วยความเป็นภูมิปัญญาไทย  มีนิสัยรักการอ่าน  มารยาทใน
การเขียน  การฟัง  การดู  การพูดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน       
มี  ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่ นการท างาน         
รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท1.1    ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8   
 ท2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8     
 ท3.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6   
 ท4.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7        
 ท5.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ท15101 ภาษาไทย       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5         เวลา 160  ชั่วโมง 
        
การอ่าน 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการอ่าน  และฝึกการปฏิบัติตนในการอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ค าที่มี
พยัญชนะควบกล้ า  ค าที่มีอักษรน า  ค าที่มีตัวการันต์  อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน  การอ่านบท     
ร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ   ฝึกอ่านค า  ประโยค  ข้อความที่เป็นค าบรรยายและการพรรณนา  ศึกษา  
วิเคราะห์ความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย   ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน      
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  การอ่านหนังสือที่
มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  มารยาทในการอ่าน       
การเขียน 
 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดโดยสังเกตจากรูปแบบการเขียนอักษรไทย    
ฝึกการเขียนสื่อสาร  ประเภทค าขวัญ  ค าอวยพร การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพ่ือใช้
พัฒนางานเขียน  การเขียนย่อความจากสื่อประเภท  นิทาน  ความเรียงประเภทต่าง ๆ ประกาศ  แจ้งความ  
แถลงการณ์   ค าสอน  โอวาท  ค าปราศรัย  การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา  การกรอกแบบรายการต่าง ๆ ใบฝากเงินและใบถอนเงิน  ธนาณัติ  และ
แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  มารยาทในการเขียน  
การฟัง  การดูและการพูด 
 ฝึกพูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  ความรู้สึก  จากเรื่องที่ฟัง  และดูจากสื่อประเภท  เรื่องเล่า  
บทความ  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  โฆษณา  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ฝึกตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  
การดู และการสนทนา  มารยาทในการฟัง  การดูและการพูด    
หลักการใช้ภาษาไทย  
 ศึกษา  สังเกต  ชนิดและหน้าที่ของค าบุพบท  ค าสันธาน  และค าอุทานในประโยคส่วนประกอบของ
ประโยค  การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นการใช้ค าราชาศัพท์  ค าภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้ในภาษาไทย  ฝึกแต่งบทร้อยกรอง  และใช้ส านวนได้  
วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ศึกษาวิเคราะห์เรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  ข้อคิดจากการอ่าน  คุณค่าของวรรณคดี  
และวรรณกรรม  บทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  ฝึกอ่าน  รวบรวมภาษา
ถิ่น   ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่นในท้องถิ่น  ค าผญา  ค าสอย  สรภัญญะ  เพลงกล่อมลูก   นิทานพ้ืนบ้าน  
นิทานคติธรรม  เพลงพ้ืนบ้าน    
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 เห็นคุณค่าของภาษาไทย  และรักษาไว้ด้วยความเป็นภูมิปัญญาไทย  มีนิสัยรักการอ่าน  มารยาทใน
การเขียน  การฟัง  การดู  การพูดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มี
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน  รักความ 
เป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท1.1    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8  
 ท2.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 
 ท3.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ท4.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7        
 ท5.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ท16101 ภาษาไทย       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6         เวลา  160  ชั่วโมง 
   
การอ่าน 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการอ่านและฝึกปฏิบัติตนในการอ่าน  บทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองค าที่มีพยัญชนะ
ควบกล้ า  ค าที่มีอักษรน า  ค าที่มีตัวการันต์  ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ  อักษรย่อและเครื่องหมายวรรค
ตอน  วัน  เดือน ปีแบบไทย  ความหมายของค า  ประโยค  ข้อความที่เป็นโวหาร  ส านวนเปรียบเทียบ ฝึกอ่าน
บทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ  การอ่าน เรื่องสั้น  นิทานและเพลงพ้ืนบ้าน  บทความ  พระบรมราโชวาท  
สารคดี  งานเขียนประเภทโน้มน้าว  บทโฆษณา  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  ศึกษาวิเคราะห์แยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  ฝึกการน าความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  ศึกษาความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่  
แผนภูมิและกราฟ   การอ่านหนังสือตามความสนใจและคุณค่าท่ีได้รับ มารยาทในการอ่าน       
การเขียน 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียน  และฝึกการปฏิบัติตนในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ 
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  การเขียนสื่อสารประเภทค าขวัญ  ค าอวยพร  และประกาศ  โดย
ใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด  เพ่ือพัฒนางานเขียน  
การเขียนเรียงความ  การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  เขียนจดหมายส่วนตัว  การกรอกแบบรายการต่าง ๆ  
ประเภทค าร้อง  ใบสมัครศึกษาต่อ    แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์  การเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์  มารยาทในการเขียน    
การฟัง  การดู  และการพูด 
 ฝึกพูดแสดงความรู้  ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่อง  และ ฝึกตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู 
 ศึกษาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง  และดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล  ฝึกพูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการสนทนา  การพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ  
มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
หลักการใช้ภาษาไทย 
 ศึกษาวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค านาม  ค าสรรพนาม  ค ากริยา  ค าวิเศษณ์  ค าบุพบท  ค าเชื่อม  
และค าอุทานในประโยค   การใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  ความหมายของค าภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้ในภาษาไทย   ลักษณะของประโยค   ฝึกแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ   การเปรียบเทียบส านวน
ที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต  
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วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ศึกษาวิเคราะห์  วรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน   ฝึกเล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นของตนและนิทาน
พ้ืนบ้านท้องถิ่นอ่ืน   คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  บทอาขยาน
ตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ   ภาษาถิ่น  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่นในท้องถิ่น  
ค าผญา   ค าสอย  สรภัญญะ  เพลงกล่อมลูก  ต านาน  เรื่องสั้น  เพลงพื้นบ้านอีสาน  
 เห็นคุณค่าของภาษาไทย  และรักษาไว้ด้วยความเป็นภูมิปัญญาไทย  มีนิสัยรักการอ่าน  มารยาทใน
การเขียน  การฟัง  การดู  การพูดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน      
มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน         
รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท1.1   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,     
 ท2.1   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  
 ท3.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6  
 ท4.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6     
 ท5.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4  
 รวมทั้งหมด  34  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ค 11101 คณิตศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1            เวลา  200  ชั่วโมง 
        
  ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
  จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 บอกและแสดงจ านวนสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  อ่านและ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับที่หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนแสดงจ านวน
ในรูปกระจาย เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠  >  <  
  เรียงล าดับจ านวนตั้งแต่  3 ถึง 5 จ านวน และหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดง
การบวก  การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของจ านวนนับไม่เกิน 100 และ  0  สร้างโจทย์ปัญหา
พร้อมทั้งแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของจ านวนนับไม่เกิน 100 และ  0   
  ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ1  ทีละ 10  รูปที่หายไปใน
แบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ที่สมาชิกใน แต่ละชุดที่ซ้ ามี  2 รูป 
  วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร น้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด และใช้หน่วย
ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
  จ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก และ
กรวย  
  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป 1 รูปแทน 1 หน่วย 
  โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  การใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  เห็นคุณค่า  และเจตคติที่มีต่อคณิตศาสตร์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์        
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค1.1   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 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค 12101 คณิตศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2         เวลา  200 ชั่วโมง 
 

 ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
  จ านวนนับ 1 ถึง 1,000 และ 0 บอกและแสดงจ านวนสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  อ่านและ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับที่หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนแสดงจ านวน
ในรูปกระจาย เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  โดยใช้เครื่องหมาย   = ≠  >  < เรียงล าดับ
จ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 ตั้งแต่  3 ถึง 5 จ านวน และหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวก  การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ  0   
  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน 1 หลักกับจ านวนไม่เกิน 2 
หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยที่ผลหารมี 1 หลัก ทั้งหาร
ลงตัวและหารไม่ลงตัว หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียว  
  วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร พร้อมทั้งแสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม
และกรัม กิโลกรัมและขีด พร้อมทั้งแสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ าหนักที่มี
หน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร  
  จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม  
  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป 1 รูปแทน 2 หน่วย 
5 หน่วยหรือ 10 หน่วย 
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  การใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  เห็นคุณค่า  และเจตคติที่มีต่อคณิตศาสตร์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์        
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
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 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ค 13101 คณิตศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3        เวลา   200    ชั่วโมง 
 
 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ  การคิดค านวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระดังนี้   
  อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน 100,000 
และ 0 เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 จากสถานการณ์ต่าง ๆ  
  บอก อ่านและเขียนเศษส่วนที่แสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่ก าหนด 
เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน  
  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบของจ านวนนับไม่เกิน 
100,000 และ 0 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน 1 หลักกับจ านวนไม่
เกิน 4 หลักและจ านวน 2 หลักกับจ านวน 2 หลัก หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่
ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก และหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนและแสดงวิธีการหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0  
  หาผลบวกและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและ
ผลบวกไม่เกิน 1 และหาผลลบพร้อมทั้งแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เทา่กัน  
  ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน  
  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน เวลาและระยะเวลา  
  เลือกใช้เครื่องมือความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร เปรียบเทียบความยาวและ
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับ
เมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ  
  เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเน
น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ าหนักและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่
มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ  
  เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม วัดและเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
คาดคะเนและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิเมตร  
  ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร  
  เขียนแผนภูมิรูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เขียน
ตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจ านวนนับและใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
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 โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  การใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  เห็นคุณค่า  และเจตคติที่มีต่อคณิตศาสตร์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10 ,  
    ป.3/11 
 ค 1.2  ป.3/1  
 ค 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10,  
    ป.3/11,ป.3/12, ป.3/13    
 ค 2.2  ป.3/1  
 ค 3.1  ป.3/1, ป.3/2     
 รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด        
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค 14101 คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4        เวลา  160  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ  การคิดค านวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระดังนี้   
  ศึกษา ฝึกทักษะการอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ
ที่มากกว่า 100,000  พร้อมทั้งเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ 
ต่าง  ๆ  
  บอก อ่านและเขียนเศษส่วน จ านวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน 
จ านวนคละที่ก าหนด เปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัว
หนึ่ง  
  อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่ก าหนด 
เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง และประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบการคูณ  
การหาร จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล  
  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวก การลบของจ านวนนับที่มากกว่า 
100,000 และ 0 แสดงการคูณของจ านวนหลายหลัก 2 จ านวน ที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก และแสดงการหารที่
ตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับ และ 0 แสดง
วิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 สร้างโจทย์ปัญหา 2 
ขั้นตอนของจ านวนนับ และ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ หาค าตอบและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบของเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่
เกิน 3 ต าแหน่ง และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 
ต าแหน่ง  
  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
  จ าแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้างรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อก าหนดความยาวของด้าน และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา   
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้   ทักษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน      
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม  ใช้ภาษา  และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค ์
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 เห็นคุณค่าและเจตคติที่มีต่อคณิตศาสตร์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ พึงประสงค์ 
การท างานอย่างมีระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, ป.4/10,  
    ป.4/11, ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16             
 ค 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3     
 ค 2.2  ป.4/1, ป.4/2   
 ค 3.1  ป.4/1       
 รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ค15101  คณิตศาสตร ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5       เวลา  160  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค านวณ  และการแก้ปัญหาในสาระดังนี้ 
  เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม  
  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของ
เศษส่วนและจ านวนคละ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 
ขั้นตอน หาผลคูณของทศนิยม ที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจ านวนนับหรือ
ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง และตัวหารเป็นจ านวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง แสดงวิธีหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
ร้อยละไม่เกิน 2 ขั้นตอน 
  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ าหนัก ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนใน
รูปทศนิยม แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ก าหนดให้  
  จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่ อก าหนด 
ความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม 
  ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็น
จ านวนนับ 
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้   ทักษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน      
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม  ใช้ภาษา  และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค ์  
 เห็นคุณค่าและเจตคติที่มีต่อคณิตศาสตร์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ พึงประสงค์ 
การท างานอย่างมีระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
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รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 , ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9    
 ค 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4   
 ค 2.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  
 ค 3.1  ป.5/1, ป.5/2     
 รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัส  ค 16101 คณิตศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6         เวลา  160  ชั่วโมง 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณและการแก้ปัญหาในสาระดังนี้ 
  เปรียบเทียบ เรียงล าดับ เศษส่วนและจ านวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดง
การเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจ านวนนับ 
หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่ก าหนดให้  
  หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่เกิน 3 จ านวน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดย
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
  หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ แสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 2 – 3 ขั้นตอน  
  หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง แสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 3 ขั้นตอน  
  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและ 
หาค าตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  
  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม  
  จ าแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อก าหนดความยาว
ของด้านและขนาดของมุม  บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบจากรูปคลี่และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.1  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, ป.6/10,ป.6/11   
 ค 1.2  ป.6/1    
 ค 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
 ค 2.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4    
 ค 3.1  ป.6/1   
 รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
 รหัสวิชา ว11101 วิทยาศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1        เวลา    80  ชั่วโมง 
 
 ศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ 
  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆที่ได้ จากการส ารวจบอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน
บริเวณท่ีพืชและสัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณท่ีส ารวจบรรยายลักษณะ 
  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะ และบอกหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืชรวมทั้ง
บรรยายการท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการท ากิจกรรมต่างๆจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ตระหนักถึงความส าคัญของส่วนต่างๆของร่างกายของตนเองและการดูแลส่วนต่างๆอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้   
  บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์   
  ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้   
  อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดวงดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์   
  อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 
  แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ ใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
โดยใช้ซอฟแวร์ หรือสื่อ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ อย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถใน 
การตัดสินใจมีจิตวิทยาศาสตร์  และค่านิยมท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม    
 มีคุณธรรมจริยธรรม  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิต
สาธารณะ   
 
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   
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 ว 4.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 

 รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัส ว 12101 วิทยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2        เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 ศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ 
  ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ าเพ่ือการเจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ตระหนัก
ถึงความจ าเป็นที่พืชต้องการได้รับน้ าและแสงเพื่อการเจริญเติบโตโดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
  เปรียบเทียบลักษณะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้  
  เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการท าวัสดุในชีวิตประจ าวัน  อธิบาย
สมบัติที่น าวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
  การน ามาท าเป็นวัสดุในการใช้งานการน ากลับมาใช้ใหม่ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่  
  บรรยายแนวทางการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิดแสงและอธิบายการมองเห็นวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์  ตระหนักในการเห็นคุณค่าของความรู้ของการมองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกัน
อันตรายจากการมองเห็นวัตถุในที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม   
  ระบุส่วนประกอบของดินและจ าแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ 
อธิบายการใช้ประโยชน์จากดินจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
  แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ  
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม  ใช้เทคโนโลยีใน    
การสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การตั้งค าถาม  การวางแผน การสังเกต  
การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
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รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
 ว 1.3   ป.2/1   
 ว 2.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 

 ว 2.3   ป.2/1, ป.2/2  
 ว 3.2   ป.2/1, ป.2/2 

 ว 4.2   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 

 รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ว 13101 วิทยาศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3         เวลา      80     ชั่วโมง 
 
 ศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ 
  บรรยายสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลจากที่รวบรวมได้ ตระหนัก
ถึงประโยชน์ของอาหาร น้ าและอากาศโดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม  สร้าง
แบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดคุณค่าของชีวิตสัตว์โดย
ไม่ท าให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง  
  อธิบ ายว่ าวัตถุประกอบกัน เป็ นวัตถุชิ้ น ให ม่ ได้ โดยใช้หลั กฐาน เชิ งประจักษ์  อธิบาย                
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
  ระบุผลของแรงเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เปรียบเทียบและ
ยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงสัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่การจ าแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็น
เกณฑ์ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อน ามาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
  ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์   บรรยาย
การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า จากข้อมูลที่รวบรวมได้ จ าแนกวัตถุ
เป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ  การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็น
เกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
  อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายสาเหตุ
การเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการก าหนดทิศ โดยใช้
แบบจ าลอง ตระหนักถึงความส าคัญของดวงอาทิตย์ โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 
  อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นละตกของดวงอาทิตย์การเกิดกลางวันกลางคืนและการก าหนดทิศ
โดยใช้แบบจ าลองตระหนักถึงความส าคัญของดวงอาทิตย์ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 
  ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความส าคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทาง
อากาศต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้  ตระหนักถึงความส าคัญของอากาศ โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ บรรยายประโยชน์และโทษ
ของลม จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
  แสดงอัลกอริทึมในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ      
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ตหรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
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 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
 มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร์  และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรมจริยธรรม  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4     
 ว 2.1   ป.3/1, ป.3/2   
 ว 2.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 

 ว 2.3   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

 ว 3.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3    
 ว 3.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  
 ว 4.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 

 รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 
รหัสวิชา ว14101 วิทยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4        เวลา     120    ชั่วโมง 
 
 ศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ 
  บรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น ใบและดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้   
  จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต ออกเป็นกลุ่มพืช 
กลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเกณฑ์ โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้ จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสัน
หลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้  บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่ม
ปลา กลุ่มสัตว์สะเทน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม  
  เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และการน าไฟฟ้า
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จาก การทดลองและระบุการน าสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น     
การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน  
แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่ืนโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง 
เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและ
ปริมาตรของสสาร ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ 
  ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนัก
ของวัตถุ บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
  จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะการมองเห็น    
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
  อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  สร้าง
แบบจ าลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของ    
ดวงจันทร์ สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว
เคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจ าลอง 
  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา
อย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข       
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล   รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
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ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่  
ไม่เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 มีจิตวิทยาศาสตร์  และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรมจริยธรรม  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2   ป.4/1 
 ว 1.3   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
 ว 2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ว 2.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ว 2.3   ป.4/1 
 ว 3.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ว 4.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
 รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ว 15101 วิทยาศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5          เวลา   120   ชั่วโมง 
 
  ศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร ตระหนักในคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
  อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของ พืช สัตว์ และ มนุษย์    
แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการถามค าถามเก่ียวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่  
  อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อท าให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐาน  
เชิงประจักษ์ อธิบายการละลายของสารในน้ า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสาร
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้    
  อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท า
ต่อวัตถุ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ ในแนวเดียวกันที่
กระท าต่อวัตถุ  
  อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุตัวแปรทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 
วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทาง
ในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง  
  เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง  ใช้แผนที่ดาวระบุ
ต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าและอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของ
กลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี  
  เปรียบเทียบปริมาณน้ าในแต่ละแหล่งและระบุปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของน้ าโดยน าเสนอแนวทางการใช้น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์
น้ า   สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ าในวัฏจักรน้ า เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง จากแบบจ าลอง เปรียบเทียบกระบวนการเกิด ฝน หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
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  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา
อย่างง่าย  ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข        
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล   รวบรวม 
ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล  การแก้ปัญหา  และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 มีจิตวิทยาศาสตร์  และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรมจริยธรรม  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4   
 ว 1.3   ป.5/1, ป.5/2  
 ว 2.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4   
 ว 2.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5    
 ว 2.3   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5    
 ว 3.1   ป.5/1, ป.5/2   
 ว 3.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5      
 ว 4.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5   
 รวมทั้งหมด  32  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ว16101 วิทยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6        เวลา    120   ชั่วโมง 
 
  ศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ 
  ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน
บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวั ย 
รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มี
สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ สร้างแบบจ าลอง
ระบบย่อยอาหารและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูด
ซึมสารอาหาร ตระหนักถึงความส าคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอก แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหารให้ท างานเป็นปกติ  
  อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด   
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการแยกสาร  
  อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
  ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ออกแบบการทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ
อธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน ตระหนักถึงประโยชน์
ของความรู้ของการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว  
  สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา  
อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้     
  เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิด
ซากดึกด าบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกด าบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล มรสุมรวมทั้ง
อธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากแบบจ าลอง อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 
จากข้อมูลที่รวบรวม บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่งดินถล่ม แผ่นดินไหว    
ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยน าเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย ที่อาจเกิดในท้องถิ่น อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและ
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ผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบองปรากฏการณ์เรือนกระจกโดยน าเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก็สเรือนกระจก 
  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน  ออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข  ใช้
อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกันอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล  
การสังเกต  การจ าแนกประเภท  การเปรียบเทียบ  การทดลอง  การสร้างแบบจ าลอง  การสืบค้นข้อมูล      
การอธิบาย  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 มีจิตวิทยาศาสตร์  และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรมจริยธรรม  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5   
 ว 2.1   ป.6/1  
 ว 2.2   ป.6/1 
 ว 2.3   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/5, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8   
 ว 3.1   ป.6/1, ป.6/2 
 ว 3.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/5, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
 ว 4.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4  
 รวมทั้งหมด  30  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ส11101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1         เวลา  80  ชั่วโมง  
 
ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 

 ศึกษาพุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ  ประวัติสาวก  ชาดก / เรื่องเล่าและ 
ศาสนิ กชนตั วอย่ าง  ความส าคัญ   และเคารพพระรัตนตรัย   ปฏิ บั ติ ต ามหลั กธรรมโอวาท   3   
ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ 
ศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนด 
 เห็นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  ชื่นชมและปฏิบัติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก / เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ศึกษาโครงสร้าง  บทบาท  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  ประโยชน์ขอ ง 
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน  ความสามารถและความดีของตนเอง  ผู้อ่ืน  และบอก
ผลจากการกระท านั้น 
 ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน  ร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมใน
ครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 เศรษฐศาสตร์ 
 

 ศึกษาถึงสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัว  
เหตุผลความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่างสุจริต 
 ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัดและเห็นประโยชน์ของการออม 
ภูมิศาสตร์ 
 จ าแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบุความสัมพันธ์ 
ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่าง ๆ ใช้แผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน  สังเกตและบอกการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน   
 บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  สังเกตและเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพ่ือการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและ
ห้องเรียน 
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 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม    
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4  
 ส1.2   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3      
 ส2.1   ป.1/1, ป.1/2    
 ส2.2   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3      
 ส3.1    ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3    
 ส3.2   ป.1/1       
 ส5.1    ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
 ส5.2   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
 รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ส12101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2       เวลา  80  ชั่วโมง 
 

 
ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงออกผนวช  ชื่อศาสนาศาสดา  
และคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ  ประวัติสาวก  ความหมาย  และความส าคัญ  ของพระรัตนตรัย   โอวาท  3  
หลักธรรมของศาสนา 
 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนา  เข้าร่วมศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวันส าคัญทางศาสนา  
สวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนา 
 ชื่นชมและปฏิบัติตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก / เรื่องเล่า   
และศาสนิกชนตัวอย่าง  และการท าความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา 
หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ศึกษาความสัมพันธ์ของตนเอง  และสมาชิกในครอบครัว  ผู้มีบทบาท  อ านาจในการตัดสินใจใน
โรงเรียน  และชุมชน 
 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบ  และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  ยอมรับ
ความคิด  ความเชื่อ  และการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ  เคารพในสิทธิเสรีภาพของ
ผู้อื่น  ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 
เศรษฐศาสตร์ 
 ศึกษาทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ที่มาของรายได้และรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว  การบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธี         
ต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม  บันทึก
รายรับรายจ่ายของตนเอง  และเห็นคุณค่าของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม 
ภูมิศาสตร์ 
 ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน  ระบุต าแหน่ง
และลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที่รูปถ่าย และลูกโลก  สังเกตและแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์  
 อธิบายความส าคัญของสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น   จ าแนกและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช้แล้วไม่หมดไป ที่ใช้แล้วหมดไป และสร้างทดแทน ขึ้นใหม่ได้อย่างคุ้มค่า  อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
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สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม    
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7   
 ส1.2  ป.2/1, ป.2/2     
 ส2.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4  
 ส2.2   ป.2/1, ป.2/2     
 ส3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4  
 ส3.2  ป.2/1, ป.2/2      
 ส5.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
 ส5.2   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4     
 รวมทั้งหมด  28  ตังช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ส13101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3       เวลา  80  ชั่วโมง 
 
ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 ศึกษาวิเคราะห์ถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติ  ตั้งแต่    
การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ ความหมาย ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  ชื่อและความส าคัญของศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน ศาสนบุคคล
ของศาสนาอ่ืน ๆ 
 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท  3  ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับ
ถือ  ปฏิบัติตนในศาสนพิธีกรรม  และวันส าคัญทางศาสนา  และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน  
ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือ 
 เห็นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  
ชาดก / เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเอง  และผู้ อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น  ความส าคัญของ
วันหยุดราชการที่ส าคัญ  บุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน  บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจในชั้นเรียน / โรงเรียนและชุมชน  โดยวิธีการออก
เสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง  การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน / โรงเรียนชุมชน  ที่เป็นผลจาก 
การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 
 ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 
เศรษฐศาสตร์ 
 ศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดที่มีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ จ าแนกความต้องการ
และความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต  วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง 
 ศึกษาถึงสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน  ความส าคัญของภาษี 
และบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี  อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า  ราคาสินค้าลดลง  
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ภูมิศาสตร์ 
 ส ารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่ และรูปถ่ายเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง วาดแผนผังเพ่ือแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน 
 อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ และการประกอบอาชีพ  สาเหตุที่ท าให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์  ความแตกต่างของลักษณะเมืองและ
ชนบท  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน และมีส่วนร่วมใน       
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม    
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7   
 ส1.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3      
 ส2.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  
 ส2.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3     
 ส3.1    ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
 ส3.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3     
 ส5.1    ป.3/1, ป.3/2  
 ส5.2    ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
 รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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อธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ส14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4      เวลา  80  ชั่วโมง 
 
ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 ศึกษาถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรม
จนถึงประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน ๆ  ความส าคัญ  และมีส่วนร่วมใน  
การบ ารุงรักษาศาสนสถานที่ตนนับถือ 
 แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  3  ในพระพุทธศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด   ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้ 
อย่างสมานฉันท์  มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี  และปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวันส าคัญ
ทางศาสนา 
 เห็นคุณค่า  และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก  
เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่าง  สวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา   
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว  โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนา  พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ศึกษาวิเคราะห์อ านาจอธิปไตยและความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย  ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคน  
พึงได้รับตามกฎหมาย  บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมของ   
กลุ่มคนในท้องถิ่นและเสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจ าวัน 
 ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของชุมชน 
เศรษฐศาสตร์ 
 ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ  หน้าที่เบื้องต้นของเงิน  สิทธิพ้ืนฐานและ
รักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชน 
 น าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 
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ภูมิศาสตร์ 
 สืบค้น อธิบาย ระบุแหล่งข้อมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดของตน ด้วยแผนที่และรูปถ่าย    
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัด 
 วิเคราะห์ อธิบาย น าเสนอ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด  
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและน าเสนอแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม    
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส1.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
 ส1.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
 ส2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5    
 ส2.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
 ส3.1    ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
 ส3.2   ป.4/1, ป.4/2  
 ส5.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
 ส5.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
 รวมทั้งหมด  30  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ส15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5       เวลา  80  ชั่วโมง     
 
ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติตั้งแต่เสด็จ 
กรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญ  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  องค์ประกอบ  และความส าคัญของ
พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของพิธีกรรมทาง
ศาสนา 
 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม  จัดพิธีกรรม
ตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย  มีประโยชน์  และปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันส าคัญทาง
ศาสนาตามที่ก าหนด  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  3  ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตาม  มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
 เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาก  ชาดก /เรื่องเล่า  
และศาสนิกชนตัวอย่าง  สวดมนต์แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนา 
หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ศึกษาวิเคราะห์  ยกตัวอย่างบทบาท  สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  โครงสร้างอ านาจ
หน้าที่และความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นและระบุบทบาทหน้าที่  และวิธีการเข้าด ารงต าแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน  จะได้รับจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  เสนอวิธีการปกป้อง
คุ้มครองตนเองหรือผู้อ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน 
 เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
เศรษฐศาสตร์ 
 ศึกษาปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  หลักการส าคัญและประโยชน์ของสหกรณ์  อธิบายบทบาท
หน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร  จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม 
 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิ จกรรมต่าง ๆ  ในครอบครัว   
โรงเรียน  และชุมชน 
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ภูมิศาสตร์ 
 สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย  และลักษณะ
ทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในภูมิภาคของตน 
 วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากร
ในภูมิภาคของตน  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการด าเนินชีวิตในภูมิภาคของตน เสนอ
ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและท าลายสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภาคของตน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม    
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส1.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7     
 ส1.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  
 ส2.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4    
 ส2.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  
 ส3.1    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3    
 ส3.2   ป.5/1, ป.5/2  
 ส5.1   ป.5/1, ป.5/2 
 ส5.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  
 รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ส16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6       เวลา  80  ชั่วโมง 
 
ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือพุทธประวัติ
ตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  หลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา  
ศาสนาอ่ืน ๆ  ลักษณะส าคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี  และพิธีกรรมของศาสนาอ่ืน ๆ  ความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ  ในศาสนสถานที่ตนนับถือ 
 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีมรรยาทของ    
ความเป็นศาสนิกชนที่ดี  ประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก / เรื่อง
เล่า  และศาสนิกชนตัวอย่าง  ปฏิบัติตนต่อศาสนสถานและเข้าร่วมใน ศาสนพิธีได้อย่างเหมาะสม  สวดมนต์แผ่
เมตตา  และบริหารจิตเจริญปัญญา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
 เห็นคุณค่า  เห็นความส าคัญ  และเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  3  
ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เพ่ือแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด  และชื่นชม
การท าความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา  พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา  คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มคนในสังคมไทย  เปรียบเทียบบทบาท  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล  บทบาท
ความส าคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน  ติดตามข้อมูลข่าวสาร  
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน  เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ  รวมถึงการแสดงออกทางมารยาทไทยได้อย่าง
เหมาะสมถูกกาลเทศะและธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 
เศรษฐศาสตร์ 
 ศึกษาบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริ โภค  ธนาคาร  และรัฐบาล  
วิธีการ ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น  
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ภูมิศาสตร์ 
 สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ด้วยแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ  
และภาพจากดาวเทียม ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทยเพ่ือเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัต ิ
 วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจาก         
การเปลี่ยนแปลงและน าเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
และเสนอแนวทางในการจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม        
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย            
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน  
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม    
   
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส1.1  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   
 ส1.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4     
 ส2.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5    
 ส2.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
 ส3.1    ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
 ส3.2   ป.6/1, ป.6/2  
 ส5.1    ป.6/1, ป.6/2  
 ส5.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
 รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ประวัติศาสตร ์
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ส 11102 ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1      เวลา  40  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาวัน  เดือน  ปี   และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เหตุการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวัน  ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น  ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  สิ่งของ  เครื่องใช้  หรือการด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่  
ปู่ย่า  ตายาย  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต  ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน  ศึกษาความหมายแลความส าคัญ
ของสัญลักษณ์ของชาติไทย  สถานที่ส าคัญซ่ึงเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
 ปฏิบัติตนต่อสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย  รักและภาคภูมิใจในสิ่งต่าง ๆ  ของตนในท้องถิ่น 
 รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน      
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส4.1    ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
 ส4.2    ป.1/1, ป.1/2    
 ส4.3    ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3    
 รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ส12102 ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2      เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาถึงเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือ
ในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมน  บุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่น
หรือประเทศชาติ  วัฒนธรรม  ประเพณีของตนและชุมชน  และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 
 รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน   
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส4.1    ป.2/1, ป.2/2   
 ส4.2   ป.2/1, ป.2/2   
 ส4.3   ป.2/1, ป.2/2   
 รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ส13102 ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3       เวลา  40  ชั่วโมง 
  
 ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน  ศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน  เหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของชุมชน  ความเหมือนและความต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืน ๆ 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์  ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย
ถึงรัชกาลปัจจุบัน  และวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
 รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน   
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส4.1   ป.3/1, ป.3/2   
 ส4.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3   
 ส4.3   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3   
 รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ส14102 ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4       เวลา  40  ชั่วโมง 
  
 

 ศึกษายุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติและการตั้งหลักแหล่ง  การพัฒนาการของมนุษย์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป  ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่
แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ  แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น          
นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ   อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  
บอกประวัติและผลงานของบุคคลและภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยสุโขทัย  ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย   
และควรค่าแก่การอนุรักษ ์
 รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน   
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส4.1    ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   
 ส4.2   ป.4/1, ป. 4/2   
 ส4.2   ป.4/1, ป.4/2, ป. 4/3   
 รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ส15102 ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5      เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  
เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล  อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องราวในท้องถิ่น  ศึกษาสถานที่ส าคัญ  ประวัติบุคคลส าคัญของ จังหวัดขอนแก่น ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่
เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
 ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  ปัจจัยที่ส่งเสริม   
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา  ประวัติและผลงานของบุคคล        
ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 
 รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน   
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส4.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3   
 ส4.2   ป.5/1, ป.5/2   
 ส4.3   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4   
 รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
 รหัสวิชา ส16102 ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6      เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
อย่างง่าย ๆ  สภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน  ความสัมพันธ์ของ  
กลุ่มอาเซียน  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  และปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์   
 น าเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการท าความเข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต  ยกตัวอย่าง
ผลงานของบุคคลส าคัญด้านต่าง ๆ  และภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ  และควรค่า  
แก่การอนุรักษ์ไว้ 
 รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน  
รกัความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส4.1    ป.6/1, ป.6/2   
 ส4.2   ป.6/1, ป.6/2   
 ส4.3   ป.6/1, ป.6/4   
 รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
  
รหัสวิชา พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1        เวลา  40  ชั่วโมง  
 
 ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก  วิธีดูแล
รักษาอวัยวะภายนอก  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต  
ระบุสมาชิกในครอบครัว  อธิบายถึงความรักความผูกพันของสมาชิกท่ีมีต่อกัน บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจ
ในตนเอง  บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและ
การป้องกันโรค  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค   
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามค าแนะน า  บอกอาการ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง  ปฏิบัติตนตามค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บป่วย  อธิบายถึงวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา  สารเสพติดและความรุนแรง  โดยระบุสิ่งที่ท าให้
เกิดอันตรายที่บ้าน  โรงเรียน และการป้องกัน  บอกสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่น   
แสดงค าพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน 
 ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ  เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬา
ไทย และกีฬาสากล  ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามค าแนะน า อย่างสนุกสนานรัก      
การออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   
 มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม ในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 พ1.1   ป.1/1, ป.1/2       

 พ2.1   ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3       
 พ3.1   ป.1/1, ป.1/12    

 พ3.2   ป.1/1, ป.1/2      
 พ4.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3      

 พ5.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

 รวม  15  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
  
รหัสวิชา พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2         เวลา  40  ชั่วโมง       
      
 ศึกษาธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ อธิบายลักษณะ และหน้าที่ของอวัยวะ
ภายใน  อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน  อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง 
ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต  ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  
บอกความส าคัญของเพ่ือน  ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง 
หรือเพศชาย  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี  เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์  ระบุของใช้และ
ของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ  อธิบายอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น  ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  
อุบัติเหตุ การใช้ยา  สารเสพติด และความรุนแรง  ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ า  
และทางบก  บอกชื่อยาสามัญประจ าบ้านและใช้ยาตามค าแนะน า  ระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้
ตัวและวิธีการป้องกัน  ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย   อธิบาย
สาเหตุ อันตราย วิธีป้องกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 
 ฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่   เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  เล่มเกม
เบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่วิธีเล่น อาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้น   ทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่ 
และใช้อุปกรณ์ประกอบ   
 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   
 มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา  ออกก าลังกาย และเล่นเกม โดยปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 
ได้อย่างสนุกสนาน 
รหัสตัวช้ีวัด 
 พ1.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3        

 พ3.1   ป.2/1, ป.2/2    
 พ2.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4       

 พ3.2   ป.2/1 ,ป.2/2   
 พ4.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5   

 พ 5.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5   

 รวม  21  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
  
รหัสวิชา พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3        เวลา  40  ชั่วโมง    
 
 ศึกษาลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเอง 
กับเกณฑ์มาตรฐาน  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา 
และมีทักษะในการด าเนินชีวิต  อธิบายความส าคัญ และความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง อธิบายวิธี
สร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน  บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ  
เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค  และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรค  จ าแนกอาหารหลัก 5 
หมู่  เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  แสดงการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี  
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ตามค าแนะน า  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
อุบัติเหตุ การใช้ยา  สารเสพติด และความรุนแรง  ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน 
และการเดินทาง  แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ   
แสดงวิธีปฐมพยาบาล เมื่อบาดเจ็บจากการเล่น 
 ฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง  
เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด    
 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา โดยปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ    
 มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา  เลือกออกก าลังกาย  การละเล่นพ้ืนเมือง และเล่นเกม  ที่ เหมาะสมกับจุดเด่น  จุดด้อย  
และข้อจ ากัดของตนเอง  ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงของการออกก าลังกาย และ การเล่นเกม  
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 พ1.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3        
 พ2.1   ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3    
 พ3.1   ป.3/1, ป.3/2         
 พ3.2   ป.3/1, ป.3/2   
 พ4.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5     
 พ5.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
 



85 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4        เวลา  80  ชั่วโมง   
     

  ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย   อธิบายความส าคัญของ
กล้ามเนื้อกระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูก
และข้อ ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะใน    
การด าเนินชีวิต  อธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว   แสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย  ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไม่
เหมาะสมในเรื่องเพศ  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้าง-เสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค  
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ  สภาวะ
อารมณ์ ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ  วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือการเลือก
บริโภค  ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย   ป้องกันและ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา  สารเสพติด และความรุนแรง  อธิบาย
ความส าคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี   แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด 
สารเคมีแมลงสัตว์กัดต่อย และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  วิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา 
ที่มีต่อสุขภาพและการป้องกัน 
 ฝึกควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่ และ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ  ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ  เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด   
เล่นกีฬาพ้ืนฐานได้อย่างน้อย 1 ชนิด   
 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   
 มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา  ออกก าลังกาย เล่นเกม และกีฬาที่ตนเองชอบและมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการ
ของตนเองตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น  ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นกีฬาพ้ืนฐาน ตามชนิดกีฬาท่ีเล่น 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 พ1.1    ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3      
 พ2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3     
 พ3.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4      
 พ3.2   ป.4/1, ป.4/2   
 พ4.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4     
 พ5.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3     รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        เวลา  80  ชั่วโมง   
  
 ศึกษาความส าคัญของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญ เติบโต  
และพัฒนาการ  อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ท างานตามปกติ   เข้าใจและเห็นคุณค่า
ตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต อธิบายการเปลี่ยนแปลง ทางเพศและปฏิบัติตน
ได้เหมาะสม  อธิบายความส าคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย  ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน  เห็นคุณค่าและมีทักษะใน     
การสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ แสดง
พฤติกรรมที่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้สร้างเสริม
สุขภาพ  วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผลปฏิบัติตนใน
การป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน  ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา     
สารเสพติด และความรุนแรง  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด  วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้
ยาและสารเสพติด ที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด  วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ  ปฏิบัติตนเพ่ือป้องกัน
อันตรายจากการเล่นกีฬา   
 ฝึกจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบ
ที่ก าหนด  เล่มเกมน าไปสู่กีฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด  ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่อง    
การรับแรง  การใช้แรงและความสมดุล  แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา เล่นกีฬา
ไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างละ 1 ชนิด  อธิบายหลักการ และเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ อย่างน้อย 1 กิจกรรม   ออกก าลังกายอย่างมีรูปแบบ  เล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจ   
เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่างสม่ าเสมอ โดยสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอย่างหลากหลายและมีน้ าใจ
นักกีฬา  ปฏิบัติตามกฎกติกา การเล่นเกมกีฬาไทย และกีฬาสากล ตามชนิดกีฬาที่เล่น  ปฏิบัติตนตามสิทธิของ
ตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม  และกีฬาไทย  กีฬาสากล 
 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   
 มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม ใน สุนทรียภาพ
ของการกีฬา 
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รหัสตัวช้ีวัด 
 พ1.1   ป.5/1, ป.5/2    
 พ2.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3    
 พ3.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6    
 พ3.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4    
 พ4.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5,   
 พ5.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  
 รวมทังหมด  25  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6        เวลา  80  ชั่วโมง    
  ศึกษาและอธิบายความส าคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ   ที่มีผลต่อ
สุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจให้ท างานตามปกติ  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต  อธิบายความส าคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน   วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจน าไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริม
สุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  แสดงพฤติกรรมใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและ
เสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อส าคัญที่พบในประเทศไทย  แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพของส่วนรวม  สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง   ป้องกันและ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา  สารเสพติด และความรุนแรง  วิเคราะห์
ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ  และสังคม  ระบุวิธีปฏิบัติตนเพ่ือ 
ความปลอดภัยจากธรรมชาติ  วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด  และชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
  ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได้ตาม ล าดับทั้งแบบอยู่
กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง  จ าแนกหลักการเคลื่อนไหวใน
เรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬา และน าผลมา
ปรับปรุงเพ่ิมพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู้อ่ืน เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างละ 1  
ชนิด  ใช้ทักษะกลไก เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูนความสามารถของตนและผู้ อ่ืนในการเล่นกีฬา   ร่วมกิจกรรม
นันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม แล้วน าความรู้และหลักการที่ได้ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้เรื่องอ่ืน ๆ  
เล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผนและสามารถเพ่ิมพูนทักษะการออกก าลังกาย และเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ   
เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ  และสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเป็นประจ า  จ าแนกกลวิธีการรุก    
การป้องกันและน าไปใช้ในการเล่นกีฬา  อธิบายประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ
ทางกาย  และการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 
 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   
 มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม ใน สุนทรียภาพ
ของการกีฬาปฏิบัติตามกฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที่เล่น โดยค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  เล่นเกม
และกีฬา ด้วยความสามัคคีและมีน้ าใจนักกีฬา 
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รหัสตัวช้ีวัด 
 พ1.1   ป.6/1, ป.6/2    
 พ2.1   ป.6/1, ป.6/2    
 พ3.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5    
 พ3.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6   
 พ4.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4    
 พ5.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
 รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ11101 ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1         เวลา  40  ชั่วโมง 
ทัศนศิลป์  
 ศึกษารูปร่าง ลักษณะ  และขนาดของสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงามของบริเวณรอบอาคารเรียน 
หรือรู้สึกถึงความไม่เป็นระเบียบ ของสภาพภายในห้องเรียน ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน 
 ฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินน้ ามัน  ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน้ า ดินสอสี
สร้างงานทัศนศิลป์   ทดลองสีด้วยการใช้สีน้ า สีโปสเตอร์ สีเทียนและสี จากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น  
วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 
 เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวันที่  มีความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน  
การท างาน รักในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ 
ดนตรี 
 ศึกษาการก าเนิดของเสียง เสียงจากธรรมชาติ แหล่งก าเนิดของเสียง ระดับเสียงดัง-เบา (Dynamic)  
อัตราความเร็วของจังหวะTempo  บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่มาของบทเพลงใน
ท้องถิ่น  สิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น  
 ฝึกทักษะการอ่านบทกลอนประกอบจังหวะการร้องเพลงประกอบจังหวะ ร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่าง
สนุกสนาน 
 เห็นคุณค่าบทเพลงในท้องถิ่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักในความ
เป็นไทยมีจิตสาธารณะ 
 

นาฏศิลป์ 
 ศึกษาการละเล่นของเด็กไทย วิธีการเล่น กติกา  บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์และการ
เป็นผู้ชมที่ด ี
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาท่า และการประดิษฐ์ท่าประกอบเพลงการแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติสัตว์ 
 เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล  
มีความคิดสร้างสรรค์  
 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 



92 

รหสัตัวช้ีวัด 
 ศ1.1     ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5   
 ศ1.2    ป.1/1   
 ศ2.1    ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5    
 ศ2.2    ป.1/1, ป.1/2 
 ศ3.1    ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ศ3.2    ป.1/1, ป.1/2 
 รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ12101  ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2         เวลา 40 ชั่วโมง 
ทัศนศิลป์ 
 ศึกษารูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปทรงในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภท
ต่าง ๆ บอกความส าคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภท
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้   เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่
มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราวสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว ทักษะพื้นฐานใน
การใช้วัสดุ  อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น ฝึกทักษะสร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดย
ใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์ ทัศนศิลป์   3 มิติ  ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  
การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว    
 เห็นคุณค่างานความส าคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักในความเป็นไทยมี
จิตสาธารณะ 
ดนตรี 
 ศึกษาแหล่งก าเนิด ของเสียงที่ได้ยิน  ความหมายและความส าคัญของเพลงที่ได้ยิน ความสัมพันธ์ของ
เสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้ค าง่าย ๆ 
 ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ  เคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง  
น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 เห็นคุณค่าของของดนตรีในท้องถิ่นลักษณะเสียงร้องของดนตรีในท้องถิ่นภาษาและเนื้อหาในบทร้องของ
ดนตรีในท้องถิ่น    เครื่องดนตรีและวงดนตรีในท้องถิ่น ดนตรีกับการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นดนตรีใน
ชีวิตประจ าวันดนตรีในวาระส าคัญ  ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ 
นาฏศิลป์   
 ศึกษามารยาทในการชมการแสดง  การเข้าชมหรือมีส่วนร่วม  มารยาทในการชมการแสดง  การเข้า
ชมหรือมีส่วนร่วม การละเล่นพ้ืนบ้านวิธีการเล่นกติกา ที่มาของการละเล่นพ้ืนบ้าน  ฝึกทักษะการแสดงการ
เคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระแสดงท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายแทนค าพูด  การฝึกภาษาท่า
สื่อความหมายแทนอากัปกริิยาการฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนล าตัวการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ 
 เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์  
 มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
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รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ1.1    ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8    
 ศ1.2   ป.2/1, ป.2/2   
 ศ2.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5    
 ศ2.2   ป.2/1, ป.2/2   
 ศ3.1    ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
 ศ3.2   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ13101 ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3          เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ทัศนศิลป์ 
 ศึกษารูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์
ประเภทงานวาด งานปั้ น  งานพิมพ์ภาพ  วัสดุ   อุปกรณ์  เทคนิควิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์  
แสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง จัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ   บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง
ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มี ในบ้านและโรงเรียน  บอกเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์  
โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ แสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง แสดงความคิดเห็นในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเอง บรรยายรูปร่าง  รูปทรง  ในงานออกแบบ และที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น    
 ฝึกทักษะเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ วาดภาพ ระบายสี
สิ่งของรอบตัว  ใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้นวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง 
โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผิว 
 เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ 
ดนตรี 
 ศึกษารูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีเสียงของเครื่องดนตรี ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง  
และจังหวะเคาะ บอกบทบาทหน้าที่ของบทเพลงส าคัญ เพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงประจ า
โรงเรียน  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงดนตรีคุณภาพเสียงร้องคุณภาพเสียงดนตรี  เอกลักษณ์
ของดนตรีในท้องถิ่นลักษณะเสียงร้องของดนตรีในท้องถิ่นภาษาและเนื้อหาในบทร้องของดนตรีในท้องถิ่นเครื่อง
ดนตรีและวงดนตรีในท้องถิ่น  ระบุความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
 ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ  เคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง  
น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 เห็นคุณค่าของของดนตรีในท้องถิ่นลักษณะเสียงร้องของดนตรีในท้องถิ่นภาษาและเนื้อหาในบทร้องของ
ดนตรีในท้องถิ่น  เครื่องดนตรีและวงดนตรีในท้องถิ่น  ดนตรีกับการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นดนตรีใน
ชีวิตประจ าวันดนตรีในวาระส าคัญ  ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ 
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นาฏศิลป์   
 ศึกษาการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ร าวงมาตรฐาน  เพลงพระราชนิพนธ์ ในสถานการณ์สั้น ๆ  
ที่ก าหนดให้ หลักในการชมการแสดงผู้แสดง ผู้ชม  การมีส่วนร่วม ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์  ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์   ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 ฝึกทักษะการแสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่
เหมาะสมกับวัย 
 เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์  
 มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 

 รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ1.1     ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10      
 ศ1.2    ป.3/1, ป.3/2 
 ศ2.1    ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
 ศ2.2    ป.3/1, ป.3/2 
 ศ3.1    ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
 ศ3.2    ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ14101 ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4          เวลา 80 ชั่วโมง 
ทัศนศิลป์ 
 ศึกษารูปลักษณ์ของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะ
อุ่น  และสีวรรณะเย็น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว  และพ้ืนที่ว่าง ความเหมือนและความแตกต่าง  ความคิด
ความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น และที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ    
 ฝึกทักษะการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ  การวาดภาพระบายสี  การจัดระยะความ
ลึก  น้ าหนักและแสงเงา  การใช้วรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นวาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 
 เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีความคิดสร้างสรรค์  มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  รักในความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
ดนตรี 
 ศึกษาความหมายของประโยคเพลง  การแบ่งประโยคเพลง  ความหมายของเนื้อหาใน บทเพลง 
ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลง  ทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น - ลงง่าย ๆ  ของท านองรูปแบบจังหวะความช้า 
– เร็วของจังหวะ ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรี  และเพลงท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ในการ
อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี  การใช้และการดูและรักษาเครื่องดนตรี 
 ฝึกทักษะการอ่านเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล  การขับร้องเพลงในบันไดเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง 
การใช้ดนตรีในการสื่อเรื่องราว 
 เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์มีความคิด
สร้างสรรค์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  มีจิตสาธารณะ 
นาฏศิลป์   
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุดการแสดงอย่างง่าย  ๆ  การแสดงนาฏศิลป์กับ 
การแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืน  ความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ 
การรักษาเพลงสืบทอดการแสดง 
 ฝึกทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์  และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์  การใช้ภาษาท่าและ
นาฏยศัพท์ประกอบบทเพลงปลุกใจ  และเพลงพระราชนิพนธ์ การใช้ศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอด
เรื่องราวการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง  ๆ  การแสดงนาฏศิลป์ประเภทคู่และหมู่การเล่าเรื่องจุดส าคัญและ
ลักษณะเด่นของวัตถุของตัวละคร 
 เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความคิดสร้างสรรค์ 
 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
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รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ1.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9   
 ศ1.2  ป.4/1, ป.4/2      
 ศ2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7    
 ศ2.2 ป.4/1, ป.4/2     
 ศ3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5    
 ศ3.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ15101 ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5         เวลา    80   ชั่วโมง 
ทัศนศิลป์ 
 ศึกษาจังหวะ ต าแหน่งของสิ่งต่าง  ๆ  ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ  อุปกรณ์  และวิธีการที่ต่างกัน  บรรยายประโยชน์และคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม   ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 ฝึกทักษะการวาดภาพ  โดยใช้เทคนิคของแสงเงา  น้ าหนัก  และวรรณะสี  สร้างสรรค์งานปั้นจากดิน
น้ ามันหรือดินเหนียว  โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ   การจัดภาพในงานพิม พ์ภาพโดยเน้นการจัดวาง
ต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  ในภาพ 
 เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล   มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ 
 

ดนตรี 
 ศึกษาการสื่ออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี  จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลงท านองกับ
อารมณ์ของบทเพลง  ลักษณะของเสียงนักร้อง  และวงดนตรีประเภทต่าง ๆ  
 ฝึกทักษะการอ่าน  เขียนโน้ตดนตรีไทย  และสากล  5 ระดับเสียง  ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ 
และท านอง  ร้องเพลงไทย  เพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย   ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยค
เพลงแบบถามตอบ  การใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ 
 เห็นคุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรม  คุณค่าทางสังคม  คุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีความคิด
สร้างสรรค์  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย   
มีจิตสาธารณะ 
นาฏศิลป์ 
  ศึกษาองค์ประกอบของนาฏศิลป์จังหวะ  ท านอง  ค าร้อง ภาษาท่า  นาฏยศัพท์   เปรียบเทียบ
การแสดง  นาฏศิลป์ชุดต่าง การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม
การแสดง 
 ฝึกประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงหรือท่าทางประกอบเรื่องราว  แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษา
ท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออก  การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
และประเพณ ี  มีส่วนร่วมในการเขียนองค์ประกอบของละคร การเลือกและเขียนเค้าโครงเรื่อง  บทละครสั้น ๆ 
 เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล       
มีความคิดสร้างสรรค์  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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 มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ1.1     ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
 ศ1.2    ป.5/1, ป.5/2 
 ศ2.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
 ศ2.2   ป.5/1, ป.5/2 
 ศ3.1    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 
 ศ3.2   ป.5/1, ป.5/2 
 รวมทั้งหมด   26  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ศ16101  ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6         เวลา   80   ชั่วโมง   
 

ทัศนศิลป์ 
 ศึกษาสีคู่ตรงข้าม การใช้สีคู้ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิด หลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล
ในงานทัศนศิลป์  บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นท่ีมีต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ 
 ฝึกทักษะการสร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ  2  มิติ เป็น  3  มิติ  โดยใช้หลักการของแสงเงา  และ
น้ าหนัก  งานปั้น โดยใช้หลักการเพ่ิมและลด  การใช้หลักการของรูปแบบและพ้ืนที่ว่าง การใช้สีคู่ตรงข้าม     
การจัดขนาดสัดส่วนและความสมดุล การสร้างแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบ 
 เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล    
มีความคิดสร้างสรรค์  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความ
เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
ดนตรี 
 ศึกษาองค์ประกอบงานดนตรีและศัพท์สังคีต  ประเภทและบทบาทหน้าที่ เครื่องดนตรีไทย          
และเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  ยุคสมัยต่าง ๆ อิทธิพล
ของวัฒนธรรมต่อดนตรีไทยในท้องถิ่น 
 ฝึกทักษะการอ่าน  เขียนโน้ตไทย  โน้ตสากล  ท านองง่าย  ๆ  การใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลง  ด้นสด  การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและท านองด้วยเครื่องดนตรี การบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท านอง  จังหวะ  การประสานเสียงและคุณภาพเสียงในบทเพลง 
 เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล        
มีความคิดสร้างสรรค์  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน   
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
นาฏศิลป์ 
 ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญของนาฏศิลป์และละคร บทบาทและหน้าที่ในงาน
นาฏศิลป์และการละคร  หลักการชมและประโยชน์ที่ ได้ รับจากการแสดง การชมนาฏศิลป์ และละคร  
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวัน  การออกแบบเครื่องแต่งกาย  
อุปกรณ์การแสดง 
 ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการแสดง  การถ่ายทอดลีลา  อารมณ์  การแสดงนาฏศิลป์  การแสดง
ละคร  ร าวงมาตรฐาน  ระบ า  ฟ้อน  ละครสร้างสรรค์ 
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 เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล      
มีความคิดสร้างสรรค์  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน   
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ1.1    ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7 
 ศ1.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ศ2.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
 ศ2.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
 ศ3.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
 ศ3.2   ป.6/1, ป.6/2 
 รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง11101 การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษากระบวนการท างาน  เพ่ือช่วยเหลือตนเอง  ในการแต่งกาย  การเก็บของใช้  การหยิบ จับและ
ใช้ของส่วนตัว  การจัดโต๊ะ  ตู้  ชั้น  การใช้วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือง่ายๆ  ในการท างานอย่างปลอดภัย   
การรดน้ าต้นไม้  การถอนและเก็บวัชพืช  การพับกระดาษเป็นของเล่น  ท างานอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา  
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล  สัตว์  สิ่งของ  เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ  แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว  บ้าน ห้องสมุด  
ผู้ปกครอง  ครู  หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  ประโยชน์ของอุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 เพ่ือให้ เกิดทักษะการท างาน  การช่วยเหลือตนเอง  การใช้ อุปกรณ์   เครื่องมือการท างาน   
การใช้เทคโนโลยีในการเรียน  การวาดภาพ  และการสื่อสาร 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   
 มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย   
มีจิตสาธารณะ 
 
 รหัสตัวช้ีวัด  
 ง1.1  ป.1/1, ป. 1/2, ป. 1/3 
 ง2.1  ป.1/1, ป.1/2 
 รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง12101 การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2      เวลา    40     ชั่วโมง 
 
 ศึกษาวิธีการท างาน และประโยชน์ของการท างาน เพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว   การใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด   การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอย่างปลอดภัย  ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  
โดยก าหนดปัญหาหรือความต้องการ   รวบรวมข้อมูลออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  2 มิติ    
ลงมือสร้างและประเมินผล  การน าความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกวิธี ไประยุกต์ใช้ในการสร้างของ
เล่นของใช้อย่างง่าย  การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  ประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูล ที่สนใจ
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้  ประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล   ชื่อ  และหน้าที่ ของอุปกรณ์พ้ืนฐาน
ที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ 
 เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะ    
การท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน      
การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การท างาน อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคิด
สร้างสรรค์   
 มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย     
มีจิตสาธารณะ 
 
รหสัตัวช้ีวัด 
 ง1.1    ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 ง2.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ง3.1    ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 รวมทั้งหมด    10    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง13101  การงานอาชีพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3      เวลา    40     ชั่วโมง 
 
  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการ  ประโยชน์การท างาน เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวมใช้วัสดุ  
อุปกรณ์  และเครื่องมือ  ตรงกับลักษณะงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด   
ความรอบคอบ   และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สร้างของเล่นของใช้โดยก าหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม
ข้อมูล  ออกแบบ  ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  2 มิติ  ลงมือสร้าง และประเมินผล  การเลือกใช้สิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า  การค้นหา
ข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และน าเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ  การดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   กระบวนการท างานและการจัดการ กระบวนการ
กลุ่ม  การแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา   สามารถแก้ปัญหาในการท างาน  การสืบค้นข้อมูล    
การระดมสมอง  และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้  ความเข้าใจ  ความคิด ทักษะ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ 
 เห็นคุณค่าในการน าความรู้  ทักษะ  ไปใช้ในชีวิตประจ าวันตามกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน         
 มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง1.1    ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ง2.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ง3.1    ป.3/1, ป.3/2       
 รวมทั้งหมด    8    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง14101 การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   4     เวลา     40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษากระบวนการท างานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  มารยาทในการท างาน  การใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ชื่อ  และหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการท างานเบื้องต้น
ของคอมพิวเตอร์ ตลอดจนประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการท างาน  การสร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิก  ความหมายของอาชีพและ
ความส าคัญของอาชีพ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   กระบวนการท างานและการจัดการกระบวนการ
กลุ่ม   การแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา    สามารถแก้ปัญหาในการท างาน  การสืบค้นข้อมูล       
การระดมสมอง  และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้  ความเข้าใจ  ความคิด  ทักษะ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ 
 เห็นคุณค่าในการน าความรู้  ทักษะ  ไปใช้ในชีวิตประจ าวันตามกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน  
 มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง1.1    ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ง3.1    ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป. 4/5 
 ง4.1    ป. 4/1 
 รวมทั้งหมด     10   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง15101 การงานอาชีพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5      เวลา    40     ชั่วโมง 
 
 

 ศึกษากระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน  ทักษะการจัดการ  ทักษะการท างานร่วมกัน  การท างาน
อย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์   มารยาทในการท างานกับครอบครัว  การใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ  
การก าหนดปัญหา  ความต้องการ  รวบรวมข้อมูล  วิธีการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  3  มิติ  
หรือแผนที่ความคิด  การน าความรู้และทักษะการสร้างงานไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้  หลักการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น  การเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
การแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่  การค้นหารวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
การสร้างงานเอกสารเพ่ือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันด้วยความรับผิดชอบ  การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพใน
ชุมชน  ความแตกต่างของอาชีพ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   กระบวนการท างานและการจัดการ กระบวนการ
กลุ่ม   การแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา    สามารถแก้ปัญหาในการท างาน  การสืบค้นข้อมูล   
การระดมสมอง  และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้  ความเข้าใจ  ความคิด ทักษะ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ 
 เห็นคุณค่าในการน าความรู้  ทักษะ  ไปใช้ในชีวิตประจ าวันตามกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน  
 มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง1.1    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ง2.1    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 , ป.5/4, ป.5/5 
 ง3.1    ป.5/1, ป.5/2 
 ง4.1    ป.5/1, ป.5/2 
 รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง16101 การงานอาชีพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6      เวลา    40     ชั่วโมง 
 
 ศึกษากระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน  ความส าคัญและประโยชน์ของการท างาน ทักษะ       
การจัดการ  ทักษะการท างานร่วมกัน  การท างานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์   มารยาทใน      
การท างานกับครอบครัวและผู้อื่น  ส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ  
การก าหนดปัญหา  ความต้องการ  รวบรวมข้อมูล  วิธีการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  3  มิติ  
หรือแผนที่ความคิด  การน าความรู้และทักษะการสร้างงานไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้  หลักการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น  การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ   การน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม  โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานจากจินตนาการ
หรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวัน   การส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ  รวมทั้งมีความรู้  
ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการท างานและการจัดการ กระบวนการ
กลุ่ม การแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา  สามารถแก้ปัญหาในการท างาน  การสืบค้นข้อมูล การระดม
สมอง  และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้  ความเข้าใจ  ความคิด ทักษะ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
 เห็นคุณค่าในการน าความรู้  ทักษะ  ไปใช้ในชีวิตประจ าวันตามกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน  
 มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง1.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ง2.1   ป6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ง3.1   ป6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
 ง4.1   ป6/1, ป.6/2 
 รวมทั้งหมด   13  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา อ11101 ภาษาต่างประเทศ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1        เวลา 120  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาตัวอักษรและเสียง การอ่านออกเสียง  สะกดค าตามหลักการอ่าน  ความหมายของค าและ
กลุ่มค าท่ีฟัง  การฟังเรื่องใกล้ตัว  ค าศัพท์  ส านวนภาษา  และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ  ประโยคท่ีใช้ขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา  ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 ฝึกปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ การพูดโต้ตอบค าสั้น ๆ ง่าย ๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  การใช้ค าสั่ง
ง่าย ๆ ประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  การพูดและท าท่าประกอบตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะกับวัย  การฟัง  การพูดในสถานการณ์  
ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว  
 เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษที่ใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   
 มีคุณธรรม  จริยธรรม  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ต1.1    ป.1/1, ป.1/2  , ป.1/3, ป.1/4    
 ต1.2   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4  
 ต1.3   ป.1/1     
 ต2.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3    
 ต2.2   ป.1/1   
 ต3.1   ป.1/1   
 ต4.1   ป.1/1   
 ต4.2  ป.1/1   
 รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด    
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา อ 12101 ภาษาต่างประเทศ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2       เวลา 120 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาตัวอักษรและเสียง การอ่านออกเสียง  สะกดค าตามหลักการอ่าน  ความหมายของค ากลุ่มค า
และประโยคที่ฟัง  การฟังประโยค  บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ  บอกความต้องการง่าย ๆ 
ของตนเองตามแบบที่ฟัง ประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของ
เจ้าของภาษา  ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 
 ฝึกปฏิบัติตามค าสั่ง  และค าขอร้องง่าย ๆ การพูดโต้ตอบค าสั้น ๆ ง่าย ๆ  ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล  ประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  การพูดและท าท่าประกอบตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะกับวัย  การฟัง  การพูดในสถานการณ์  
ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว  
 เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษที่ใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   
 มีคุณธรรม  จริยธรรม  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด    
 ต1.1    ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4   
 ต1.2   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 

 ต1.3   ป.2/1     
 ต2.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3   
 ต2.2   ป.2/1 
 ต3.1   ป.2/1   
 ต4.1   ป.2/1   
 ต4.2   ป.2/1   
 รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 

 
 
 

 
 



113 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา อ13101 ภาษาต่างประเทศ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3         เวลา   120 ชั่วโมง 
       
 ศึกษา  ค า  กลุ่มค า  ประโยคเดี่ยว  และบทพูดเข้าจังหวะ  การสะกดค า  การใช้พจนานุกรม  
หลักการอ่านออกเสียง  สัญลักษณ์และความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟัง  บทสนทนา  นิทานง่าย ๆ  
ค าศัพท์  ส านวนภาษา  ประโยคท่ีใช้บอกความต้องการ  ประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน  
ประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก  หมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล  สัตว์  สิ่งของ  ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลวัน
ส าคัญ  งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  ความแตกต่างของเสียง  ตัวอักษร  ค า  กลุ่มค า  
และประโยคของภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน   ฝึกการปฏิบัติ
และการใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง  การพูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  การพูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว  การพูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
กิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  การใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง  การพูด  ในสถานการณ์ง่าย ๆ รวบรวม
ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
 เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษที่ใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   
 มีคุณธรรม  จริยธรรม  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด     
 ต1.1    ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4   
 ต1.2    ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5  

 ต1.3    ป.3/1, ป.3/2   
 ต2.1    ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

 ต2.2  ป.3/1   
 ต3.1  ป.3/1   
 ต4.1   ป.3/1   
 ต4.2   ป.3/1   
 รวม   18   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา อ14101 ภาษาต่างประเทศ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4        เวลา  80  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา  ค า  กลุ่มค า  ประโยค  ข้อความ  บทพูดเข้าจังหวะ  การสะกดค า  การใช้พจนานุกรม  
หลักการอ่านออกเสียง  สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความที่ฟังหรือ
อ่าน  การฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา  นิทาน  ค าศัพท์  ส านวนภาษา  และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  สิ่งใกล้ตัว  เพ่ือนและครอบครัว  ประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึกของตน  ประโยคที่ใช้ในการพูด
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  ค าศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ   งานฉลอง   
และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  ความเหมือนความแตกต่างของเสียงตัวอักษร  ค า  กลุ่มค า  ประโยค  
และข้อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาล  และงานฉลองตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  การค้นคว้า  การรวบรวมค าศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 
 ฝึกปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  และค าแนะน าที่ฟังหรืออ่าน  การพูดโต้ตอบในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล  การใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่าย ๆ   พูด  เขียน  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  และเรื่องใกล้ตัว  วาดภาพ
แสดงความสัมพันธ์สิ่งใกล้ตัว  พูดแสดงความคิดเห็นเรื่องใกล้ตัว  พูด  และท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ฟัง  พูด  อ่าน  ในสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  การใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล 
  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษที่ใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   
 มีคุณธรรม  จริยธรรม   ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด       
 ต1.1    ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
 ต1.2    ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 

 ต1.3    ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3      

 ต2.1    ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   
 ต2.2   ป.4/1, ป.4/2    

 ต3.1    ป.4/1    
 ต4.1    ป.4/1       

 ต4.2   ป.4/1    

รวมทั้งหมด  20   ตัวชี้วัด    
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา อ15101 ภาษาต่างประเทศ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5        เวลา  80  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา ประโยค  ข้อความ  บทกลอน  การใช้พจนานุกรม  หลักการอ่านออกเสียง  สัญลักษณ์  หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน  การฟังและอ่านบทสนทนา  นิทาน  
เรื่องสั้น  ค าศัพท์  ส านวนภาษา  และประโยคที่ใช้บอกความต้องการขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือ  ประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  
ประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึกของตน  ประโยคที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างใกล้ตัว  ข้อมูล
และความส าคัญของเทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  ความเหมือน
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  การล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  ความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาล  และงาน
ฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  การค้นคว้า  การรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 
 ฝึกปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน าง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน  การพูด  การเขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล  การใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าขออนุญาต  ค าแนะน าง่าย ๆ   การพูด  การเขียน   
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  และเรื่องใกล้ตัว  การเขียนภาพ  แผนผัง  และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟัง
หรืออ่าน  การใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  การใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียน  ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  การใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูล 
  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษที่ใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   
 มีคุณธรรม  จริยธรรม   ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 

 

รหัสตัวช้ีวัด       
 ต1.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4       

 ต1.2     ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

 ต1.3     ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3      

 ต2.1     ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3     
 ต2.2   ป.5/1, ป.5/2  
 ต.3.1   ป.5/1          
 ต4.1   ป.5/1,   ต4.2   ป.5/1    รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด    
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา อ16101  ภาษาต่างประเทศ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6        เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 ศึกษา   ประโยค  ข้อความ  นิทาน  บทกลอน  การใช้พจนานุกรม  หลักการอ่านออกเสียง  
สัญลักษณ์  เครื่องหมายที่อ่าน  การฟังและอ่านบทสนทนา  นิทาน  เรื่องเล่า  ค าศัพท์  ส านวนภาษา ประโยค
ที่ใช้บอกความต้องการขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  ประโยคที่ใช้ขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  ประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึกและการให้เหตุผล
ประกอบ  ประโยคที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็น  ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลอง  
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  ความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ     
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  การล าดับค าโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  ความเหมือน
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลองและประเพณีตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย   
การค้นคว้า  การรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 ฝึกปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน าที่ฟังและอ่าน  การพูด  การเขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล  การใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าขออนุญาต  และให้ค าแนะน า การพูด การเขียน  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  เพ่ือน  และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  การเขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่
ฟังหรืออ่าน  การใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  กิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา  การใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
 เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษที่ใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   
 มีคุณธรรม  จริยธรรม  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 

รหัสตัวช้ีวัด      
 ต1.1  ป.561, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 

 ต1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5   
 ต1.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  , ต2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3   
 ต2.2 ป.6/1, ป.6/2      
 ต3.1 ป.6/1  
 ต4.1 ป.6/1  ต4.2 ป.6/1     
 รวมทั้งหมด   20   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว11201  คอมพิวเตอร์ 1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1        เวลา 40 ชั่วโมง   

  
 ศึกษาแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในห้องเรียน, ประโยชน์และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายใน
ห้องเรียน, รู้จักชื่อ และหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ควบคุมการใช้เมาส์และคีย์บอร์ด, ใช้งานบทเรียนและ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการแสวงหาความรู้ได้  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นและฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป เกม เพื่อประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2. สามารถเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
3. สามารถใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปได้  
4. สามารถใช้เกมสร้างสรรค์ได้ 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว12201  คอมพิวเตอร์ 2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2        เวลา 40 ชั่วโมง   

  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นและฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบ การท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมฝึกใช้แป้นพิมพ์ตัวอักษร โปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรมวาดภาพ   เกม    
เพ่ือประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นและฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป เกม เพื่อประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2. สามารถเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้   
3. สามารถดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
4. บอกหลักการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
5. สามารถใช้โปรแกรมฝึกแป้นพิมพ์ตัวอักษรได้  
6. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้    
7. สามารถใช้โปรแกรมวาดภาพได้   
8. สามารถใช้โปรแกรม เกมสร้างสรรค์ได้ 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว13201  คอมพิวเตอร์ 3                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3        เวลา 40 ชั่วโมง   

  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นและฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบ การท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมฝึกใช้แป้นพิมพ์ตัวอักษร โปรแกรมประมวลค าง่าย ๆ โปรแกรมส าเร็จรูป 
โปรแกรมวาดภาพ เกม และตารางการท างานเบื้องต้น เพ่ือประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ได้ 
2. สามารถเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้   
3. สามารถดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
4. บอกหลักท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
5. สามารถใช้โปรแกรมฝึกแป้นพิมพ์ตัวอักษรได้ และค า 
6. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้  
7. สามารถใช้ โปรแกรมตารางได้ 

รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว14201  ช่างภาพรุ่นเยาว์ 1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4        เวลา 40 ชั่วโมง   

  
ศึกษา วิเคราะห์ความรู้ หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกล้องถ่ายภาพ 

การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายภาพและการบ ารุงรักษาเทคนิคและวิธีการในการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์
ภาพถ่ายเพ่ือใช้ในงานธุรกิจ 

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการใช้กล้องถ่ายภาพ เลนส์ กล้องโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ใน
การถ่ายภาพดิจิตอล รวมทั้งกระบวนการจัดท า บันทึกไฟล์ข้อมูลภาพ การพิมพ์และการตกแต่งภาพ  
เพ่ือสามารถน าไปใช้ในงานธุรกิจ โดยน าความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์ภาพถ่าย
ดิจิตอล ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เห็นคุณค่าในการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีอย่าง
ชาญฉลาดเพื่อใช้ในงานธุรกิจ รักและภาคภูมิใจในถิ่นของตนเอง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและ มีจิตสาธารณะ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความเข้าใจและทราบถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในงานธุรกิจการถ่ายภาพ 
3. นักเรียนสามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือน าไปใช้ในงานธุรกิจได้ 
4. นักเรียนมีทักษะในการใช้กล้องถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ และอุปกรณ์ในการถ่ายภาพได้ 
5. นักเรียนสามารถออกแบบภาพถ่าย เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว15201  ช่างภาพรุ่นเยาว์ 2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        เวลา 40 ชั่วโมง   

  
อธิบายความหมาย และความส าคัญของภาพยนตร์สั้น หลักการสร้างภาพยนตร์สั้น เทคนิควิธีการสร้าง

ภาพยนตร์หลักการถ่ายภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพมุมสูงมุมต่ า ระดับสายตา หลักการใช้แสง เงาในการ
ประกอบภาพ การใช้มุมกล้องเพ่ือสื่อความหมาย การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ เข้าใจหลัก วิธีการใช้งาน
โปรแกรม การตัดและต่อภาพ การตัดและต่อเสียง การส่งออกแฟ้มในรูปแบบแฟ้มวีดิทัศน์ 
 ปฏิบัติการสร้างภาพยนตร์สั้นโดยการถ่ายภาพ บันทึกสียง ตัดต่อภาพและเสียงตามสคลิปที่วางแผนไว้
โดยประมวลความรู้ในการถ่ายภาพ การใช้แสง เงา มุมกล้อง และเทคนิคการตัดต่อในรูปแบบต่างๆ สามารถ
ส่งออกแฟ้มในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได ้
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักในการเขียนสคริปต์ การถ่ายภาพ ตัดต่อวีดิทัศน์ โดยใช้กล้อง และ
โปรแกรมการตัดต่อวีดิทัศน์ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของภาพยนตร์สั้นได้ 
2. สามารถวางแผนและเขียนสคริปต์ภาพยนตร์สั้นได้ 
3. สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ได ้
4. อธิบายการใช้ค าสั่งและเครื่องมือโปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ได้ 
5. สามารถตัดต่อภาพและเสียงจากโปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ได้ 
6. สามารถส่งออกแฟ้มต้นฉบับเพ่ือน ามาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆได้ 
7. สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้ 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว16201  ช่างภาพรุ่นเยาว์ 3                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6        เวลา 40 ชั่วโมง   

  
 ปฏิบัติการสร้างภาพยนตร์สั้นโดยการถ่ายภาพ บันทึกสียง ตัดต่อภาพและเสียงตามสคลิปที่วางแผนไว้
โดยประมวลความรู้ในการถ่ายภาพ การใช้แสง เงา มุมกล้อง และเทคนิคการตัดต่อในรูปแบบต่างๆ สามารถ
ส่งออกแฟ้มในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได้ 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักในการเขียนสคริปต์ การถ่ายภาพ ตัดต่อวีดิทัศน์ โดย ใช้กล้อง และ
โปรแกรมการตัดต่อวีดิทัศน์ได้ 

น าความรู้จากการสร้างภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์คลิปที่เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเผยแพร่ในเว็บไซต์  
ยูทูปหรือเว็บไซต์ที่เผยแพร่วิดีโอ 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถวางแผนและเขียนสคริปต์ภาพยนตร์สั้นได้ 
2. สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ได ้
3. อธิบายการใช้ค าสั่งและเครื่องมือโปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ได้ 
4. สามารถตัดต่อภาพและเสียงจากโปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ได้ 
5. สามารถส่งออกแฟ้มต้นฉบับเพ่ือน ามาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆได้ 
6. สามารถน าผลงานเผยแพร่บนเว็บไซต์เผยแพร่วิดีโอ 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบี ยบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของ
ผู้ เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ     
เกิดทักษะการท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา พุทธศักราช 
2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  เน้นให้มีความสมดุลในการจัดกิจกรรม
รายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่  
  1. กิจกรรมแนะแนว   
  2. กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 
   2.1 ลูกเสือ-เนตรนารี 
   2.2 ชุมนุม  ชมรม 
  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น  3  ลักษณะ  ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว   
  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก  เข้าใจ รักและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อ่ืน  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการเรียน  อาชีพ  รวมทั้งการด ารงชีวิตและ
สังคม  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขทั้งนี้ นักเรียน     
ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว   40  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
   แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
    1) ส ารวจสภาพปัญหา  ความต้องการ ความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียนเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
    2) ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จากการส ารวจ 
    3) ก าหนดสัดส่วนสาระของกิจกรรมในแต่ละด้าน 
    4) ก าหนดสัดส่วนสารของกิจกรรมในแต่ละด้าน 
    5) จดท ารายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 
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   ขอบข่ายการจัดกิจกรรมแนะแนว 
    1)  ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ รู้จัก
แสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยใฝ่รู้  เรียน  
มีวิธีการเรียนรู้และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
    2)  ด้านการงานและอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน  รู้และเข้าใจโลกของงาน
อาชีพอย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพ่ือประกอบ
อาชีพตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ 
    3)  ด้านชีวิตและสังคม  ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อ่ืน  รักษ์สิ่งแวดล้อม  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะและสามารถ
ปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2. กิจกรรมนักเรียน   
  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและ     
ความสนใจ  โดยเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  ความมีระเบียบวินัย  ไม่เห็นแก่ตัว  มีความเป็นผู้น า  ผู้ตามที่ดี  
มีความรับผิดชอบ  การท างานร่วมกัน  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปัน
กัน  เอื้ออาทร  และสมานฉันท์  การจัดกิจกรรม  ด าเนินการดังนี้ 
   1) จัดให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 
   2) เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน 
   3) เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน   
ตลอดจนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
 กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
  2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/ 
เนตรนารี/ยุวกาชาด  40   ชั่วโมงต่อปีการศึกษา   
  แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  
   กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบ  วินัยและกฎเกณฑ์เพ่ือการอยู่
ร่วมกัน ให้รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งการจัด
กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  โดยก าหนดหลักสูตรเป็น  4  ประเภท  ดังนี้ 
    1) ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 
    2) ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่   4-6 
  2.2  กิจกรรมชมรม  ชุมนุม  เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้นตามความสามารถ   
ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน  เพ่ือเติมเต็มความรู้  ความช านาญ  ประสบการณ์  ทักษะ  เจตคติเพ่ือ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  ทั้งนี้นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม  20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
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  แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม  
   กิจกรรมชุมนุม  ชมรม  เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ เรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้นตามความสามารถ   
ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน  เพื่อเติมความรู้  ความช านาญ  ประสบการณ์  ทักษะเจตคติเพ่ือพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ   ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเข้าชมรม  ชุมนุม  ได้ดังนี้ 
    1.  ชุมนุมกีฬาและนันทนาการ 
    2.  ชมรมภาษาไทย 
    3.  ชุมนุมหนังสั้น 
    4.  ชุมนุมศิลปะ 
    5.  ชุมนุมภาษาอังกฤษ 
    6.  ชุมนุมนักธุรกิจน้อยตามรอยพ่อ 
    7.  อ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการเห็นว่าเหมาะสม 
 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้นักเรียน
ท ากิจกรรมเพ่ือสั งคมและสาธารณประโยชน์  เป็นความมุ่ งหวังที่ จะสร้าง “จิตสาธารณะ” หรือ  
“ความรับผิดชอบต่อสังคม”  และคุณลักษณะแฝงอื่น  ๆ  อีกมากมาย  
  ทั้งนี้นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   10  ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา   
 แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   มีแนวทางดังนี ้
  1)  ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการดูแลรักษาบ้าน และรับผิดชอบงานบ้าน ถือเป็นงาน
สาธารณะที่ใกล้ตัวที่สุด โดยมีพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม  เช่น  ตื่นนอนแต่เช้า  กวาดบ้าน -ถูบ้าน  จัดระเบียบ/
กวาดบริเวณบ้าน   
  2)  ส่งเสริมให้เด็กร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาซอย/หมู่บ้านที่อยู่อาศัย  โรงเรียน  วัด   
ที่สาธารณประโยชน์  โดยมีพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม  เช่น  ปลูกต้นไม้  (ไม้ดอก ไม้ประดับ)  หน้าบ้าน  บริเวณ
โรงเรียน  วัด  พร้อมดูแลรักษา  กวาด/ท าความสะอาดถนนหรือที่สาธารณะรอบบ้านในรัศมี  5  เมตร   
เป็นกรรมการฝ่ายเยาวชนเพื่อการดูแลรักษาซอย/หมู่บ้านที่อยู่อาศัย  เป็นต้น  
  3)  จัดกิจกรรมเพ่ือชี้น าทิศทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน  อาทิ  ในช่วงฤดูกาลของ
การเสียภาษีเงินได้ประจ าปี  ครูคณิตศาสตร์มอบหมายให้นักเรียนสอบถามเงินได้ของพ่อแม่และน าใบค านวณ
ภาษี  (ภ.ง.ด. 91)  มาค านวณที่โรงเรียนแล้วมอบหมายให้นักเรียนน ากลับไปบ้านเพ่ือหารือกับคุณพ่อ -คุณแม่
เพ่ือช าระภาษีต่อไป  ครูวิทยาศาสตร์/ครูสังคมศึกษาให้นักเรียนร่วมปฏิบัติการรณรงค์การลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในบ้าน  ครูสุขศึกษาร่วมกับชุมนุมสุขภาพในโรงเรียนจัดท าจดหมายเตือนหรือปฏิบัติกิจกรรมรณรงค์
ท าลายแหล่งยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  หรือโรคอื่น  ๆ  เป็น 
  4)  สถานศึกษาเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชนในรัศมีที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา เช่น รับผิดชอบ
ดูแลในรัศมี  1  กิโลเมตร รอบสถานศึกษา โดยร่วมกับชุมชนอย่างจริงจังในการพัฒนาบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อม
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ของชุมชน ทั้งนี้ อาจปฏิบัติการผ่านกิจกรรมชุมนุมที่มีอยู่ในโรงเรียน  และเน้นให้นักเรียนมีบทบาทหลักในการ
ร่วมวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติการเช่นนี้ เสมือน “การใช้ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา เป็นห้องปฏิบัติการ
ทดลองประสบการณ์ชีวิตต่าง  ๆ  แก่ผู้เรียน”  ทั้งนี้เชื่อว่า หากนักเรียนมองเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เป็น
รูปธรรม  1  ชุมชน   นักเรียนเหล่านั้นจะสามารถน าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนที่อยู่อาศัยของตนเอง
ได้ในอนาคต  อีกทั้ง โรงเรียนเองก็จะเป็นที่รักใคร่/เป็นที่พอใจของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน เป็นโรงเรียน
ของชุมชนอย่างแท้จริง(อนึ่งชุมชน อาจให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ใน
ส่วนนี้ 
  5)  ประสานงานกับผู้ปกครอง หรือเครือข่ายผู้ปกครอง ให้ร่วมกันวางแผนเพ่ือท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกันเป็นวงศ์ตระกูล  โดยวางแผนเป็นรายปี พร้อมแจ้งแผนงานให้โรงเรียนทราบ 
ตั้งแต่ต้นปี  การกระท าเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงเรียนในการส่งเสริมให้นักเรียนจัดท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และส่งเสริมให้ครอบครัวไทย  
“มีจิตสาธารณะไปในตัวด้วย”  
  6)  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   เช่น  รู้จักปิดน้ า  ปิดไฟ  เมื่อเลิกใช้   ทิ้งขยะใน
ถังขยะ ช่วยดูแลสาธารณสมบัติ ช่วยดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน  หมู่บ้าน  
ชุมชน    เป็นต้น 
 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ให้มีการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เป็นการประเมินรายปี  โรงเรียนก าหนดแนวทาง 
การประเมินให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมด าเนินการประเมินตามจุดประสงค์  ดังนี้ 
   1)  ให้ผลการประเมิน  มี  2  ระดับ  คือ  ผ่าน และ ไม่ผ่าน   
   2)  ให้ตัดสินผลการประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
   3)  เกณฑก์ารประเมิน “ผ่าน” พิจารณาจาก 
   4)  เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
   5)  นักเรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานอยู่ในระดับดี 
   6)  ให้มีสัญลักษณ์แทนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้  
    “ผ” หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ  80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด  ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานอยู่ในระดับดี   
    “มผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้อยกว่า  ร้อยละ 80  ของ
เวลาเรียนทั้งหมด  ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 การลดเวลาเรียน หมายถึง การลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลดเวลาของการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่น การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู้ ให้น้อยลง  และการเพ่ิม
เวลารู้ หมายถึง การเพ่ิมเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ท างาน
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เป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายมากข้ึน  เพ่ือโรงเรียนชุมชน
บ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้ก าหนดหมวดกิจกรรม ไว้เป็นแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บังคับ) 
   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแนะแนว 
   กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนักเรียน 
   กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
  หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรู้  
   กิจกรรมที่ 4 พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร  
   กิจกรรมที่ 5 พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง  
   กิจกรรมที่ 6 พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา  
   กิจกรรมที่ 7 พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี  
   กิจกรรมที่ 8 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม  
   กิจกรรมที่  9 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ  
และการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม  
   กิจกรรมที่ 10 ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   กิจกรรมที่ 11 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่น ใน
การท างาน กตัญญู)  
   กิจกรรมที่ 12 ปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติ ของชาติ  
  หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการทางาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต  
   กิจกรรมที่ 13 ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตามความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล  
   กิจกรรมที่ 14 ฝึกการท างาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียง และมี
วินัยทางการเงิน  
   กิจกรรมที่ 15 พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต  
   กิจกรรมที่ 16 เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย 
 

การวัดและประเมินผลการเรียน 
 1.  การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
  1.1  การตัดสินผลการเรียน 
   การตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึง       
การพัฒนานักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละ
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ภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมนักเรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ   ดังนี้    
    1.1.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
    1.1.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตัวชี้วัดทุกตัว 
    1.1.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
    1.1.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับ“ดีเยี่ยม”  
หรือ“ดี”  หรือ “ผ่าน” 
    1.1.5 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ“ดีเยี่ยม”หรือ 
“ดี”  หรือ “ผ่าน” 
    1.1.6  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับ  “ผ่าน” 
  1.2  การเลื่อนชั้น  มีเกณฑ์ดังนี้ 
   1.2.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลา
เรียนทั้งหมด 
   1.2.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
   1.2.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียน  และมีผลการเรียนเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า  1.00 
   1.2.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
ในการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    อนึ่ง หากผลการประเมินผู้เรียนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
และเป็นเหตุผลที่ได้รับการยกเว้นตามที่สถานศึกษาก าหนด รวมทั้งมีข้อบกพร่องไม่มากนัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถ
ท าการซ่อมเสริมได้ ให้ผู้เรียนมีโอกาสในการซ่อมเสริม เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ส าหรับผู้เรียนที่มีสติปัญญาและความสามารถเป็นเลิศ สถานศึกษาอาจพิจารณาให้มีการ
เลื่อนชั้นเรียนระหว่างปีได้ โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน ผู้แทนจากต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้ 
     1)  มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและผลการเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม 
     2) มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมและสามารถเรียนในชั้นสูงขึ้นได้ 
     3) ผ่านการประเมินตัวชี้วัดทั้งหมดในปีปัจจุบัน และภาคเรียนที่ 1 ของชั้นเรียนที่สูงขึ้น 
    ในการเลื่อนชั้นเรียนสูงขึ้นระหว่างปี ให้เป็นไปตามความยินยอมของผู้เรียนและผู้ปกครอง
และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของปี 
  1.3  การให้ระดับผลการเรียน 
   1.3.1 การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับ     
ผลการเรียนเป็น  8  ระดับ  ดังนี้ 
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    ระดับผลการเรียน        ช่วงคะแนน (ร้อยละ)      ความหมาย 
    4      80-100   ดีเยี่ยม 
    3.5     75-79   ดีมาก 
    3      75-74   ดี 
    2.5     70-74   ค่อนข้างด ี
    2      65-69   น่าพอใจ 
    1.5     60-64   พอใช้ 
    1      50-54   ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
    0      0-49   ต่ ากว่าเกณฑ ์
   1.3.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  
ผ่านและไม่ผ่าน ดังนี้ 
    ดีเยี่ยม  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
    ดี   หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
    ผ่าน หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีมี
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ที่มีข้อบกพร่องบางประการ 
    ไม่ผ่าน หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี
ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมี
ข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
   1.3.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบ
การศึกษา เป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมายของ
แต่ละระดับ ดังนี้ 
    ดีเยี่ ยม หมายถึง ผู้ เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็น
นิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ระดับดีเยี่ยม  จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
    ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของ
สังคม โดยพิจารณาจากผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
     1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 - 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
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     2) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผล
การประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
     3) ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
    ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด  
โดยพิจารณาจากผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนดโดยพิจารณาจาก 
     1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
     2) ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
    ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 
โดยพิจารณาจากผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะ    
  1.3.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม        
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของนักเรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ผ่าน และไม่ผ่าน 
    “ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานอยู่ในระดับดี 
   “มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง 
    ในกรณีที่ผู้เรียนได้  “มผ”  ครูผู้ดูแลกิจกรรมต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วน
ที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาถัดไป  ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัย 
 2.  เกณฑ์การจบการศึกษา  
  หลักสูตรโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  พุทธศักราช 2561  ตามหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการจบการศึกษา  ดังนี้ 
  2.1 ผู้เรียน  มีเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน  480  ชั่วโมง รายวิชาเพ่ิมเติมปีละไม่น้อยกว่า  
80 ชั่วโมง  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีละ  4  กิจกรรม 
  2.2 ผู้ เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ “1”  
เป็นอย่างต่ า 
  2.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับ  “ ดีเยี่ยม” หรือ “ ดี”  
หรือ “ผ่าน” 
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  2.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ “ ดีเยี่ยม” หรือ “ ดี “  หรือ 
“ผ่าน” 
  2.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
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