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 เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและค าสั่งหน่วยงานต้นสังกัด 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School  Based  
Management  for  Local  Development : SBMLD) และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน   เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน
ทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชุมชน ให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิต เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก  ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และมีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ทั้งนี้  หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง ๖ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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ค าน า 

 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และ
โลกในศตวรรษท่ี 21 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงได้ด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖  โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น โดยได้ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่น าไปสู่
การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การใช้ทักษะการคิดเชิง
ค านวณ ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างเข้าใจสภาพที่เป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสู่การจัดการและปรับ
ใช้ในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์  
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนร่วม จากทุก
ภาคส่วนที่ช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ และเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา ก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์ 
 

                                                                                 
            (นางพิมพา  หมานเหล็ก) 

                                                      ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
                                          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา(โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖) 
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ความน า 
 

ความหมาย 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎคม 2551 เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้
หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา  2552  และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 
2553 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้
ด าเนินการติดตามผลการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการวิจัยของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและ
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผลจากการศึกษา พบว่า หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  มีข้อดีในหลายประการ เช่น ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาไว้ชัดเจน มีความยืดหยุ่นเพียงพอให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้  ส่วนปัญหาที่
พบส่วนใหญ่เกิดจากการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาและในห้องเรียน 
 นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาประเทศ พบว่า ประเด็น ส าคัญเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างแท้จริง 
คือ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็น  ต่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่  21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และเตรียมความพร้อมคนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วนให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้ง สาระ 
เทคโนโลยี โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ด าเนินการ
ปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระเทคโนโลยี และ
มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ ปรับปรุง สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 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 าสั่ งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน



 
การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้ให้โรงเรียนใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่ปรับปรุงตั้งแต่ศึกษา 2561 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ส่วนปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 และใช้ทุกชั้นปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิม ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นส าคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะ
ประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกได้ 
 กรอบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตาม
พัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
   1.1 จัดกลุ่มความรู้ใหม่และน าทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
   1.2 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดส าหรับผู้เรียนทุกคน ที่เป็นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
   1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4–6 ก าหนดตัวชี้วัด เป็นรายปี เพ่ือเป็นแนวทางให้
สถานศึกษาจัดตามล าดับการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามสถานศึกษาสามารถพิจารณาปรับเลื่อนไหลระหว่างปีได้
ตามความเหมาะสม 
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เพ่ิมสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและ
เทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
  3. สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมได้ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัย มี
องค์ความรู้ที่เป็นสากล เพ่ิมความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่ชัดเจนขึ้น 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้
สอดคล้องค าสั่งหน่วยงานต้นสังกัด โดยวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา บริบทของโรงเรียน และจัดท า



 
โครงสร้างหลักสูตร ก าหนดรายวิชาพ้ืนฐาน  และรายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละระดับชั้น  ให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียน และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ ศธ 04010/ว 779 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายจัดการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ที่ให้โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับให้มีวิชา หน้าที่พลเมือง เป็น
รายวิชาเพ่ิมเติม ระดับประถมศึกษาทุกชั้นปี จ านวน 40 ชั่วโมงต่อปี  นอกจากนี้รัฐบาลได้มีนโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ท าโรงเรียนได้ปรับโครงสร้าง
หลักสูตรใหม่ให้ไม่เกิน ปีละ 1,000 ชั่วโมง 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ พุทธศักราช  2564  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ร่วมในสังคม
อย่างมีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และ
สติปัญญา  อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร  การ
ถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ในการพัฒนา
ตนเองและสังคม  มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วยสาระของ
หลักสูตรแกนกลาง  สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน  ท้องถิ่น  และสาระที่สถานศึกษาเพ่ิมเติม  โดย
จัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้รายวิชา
เพ่ิมเติม รายวิชาหน้าที่พลเมือง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ค่านิยม 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
(คสช.) และคุณลักษณะนักเรียนตามมาตรฐานสากล  พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ความส าคัญ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาของสถานศึกษาในการจัดมวล
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนชองชาติ
นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อก าหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุถึงตาม
จุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ พุทธศักราช  2564 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่พัฒนาขึ้นยังเป็น
หลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีแนวทางส าคัญสถานมี่ศึกษาก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ พุทธศักราช  2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน 
และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างก าลังใจ  และเร้าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียน
ให้มากที่สุด มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง ความสนใจ มีประสบการณ์และความมั่นใจ เรียน
และท างานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น รู้ ข้อมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสื่อสาร ส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้อยากเห็นและมีกระบวนคิดอย่างมีเหตุผล 

2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ พุทธศักราช  2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 
จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม พัฒนาหลักการในการจ าแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจศรัทธาในความเชื่อ
ของตน ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พัฒนาคุณธรรมและอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมือง
ที่มีความรับผิดชอบ สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมข้ึน มีความเสมอภาค พัฒนาความตระหนัก เข้าใจ
และยอมรับสภาพแวดล้อมที่ตนด ารงอยู่ ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับส่วนตน 
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมี
ข้อมูลเป็นอิสระและมีความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ พุทธศักราช  2564  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ พุทธศักราช  2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาได้พัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยยึดองค์ประกอบหลัก ส าคัญ 3 ส่วนคือ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และ
สาระส าคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมเติมเป็นกรอบในการจัดท ารายละเอียดเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนด เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา โดย
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ พุทธศักราช  2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่พัฒนามีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 
 1.เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ ส าหรับจัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษา 1 –3 ) 
 2. มีความเป็นเอกภาพ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ พุทธศักราช  2564 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรของ
สถานศึกษาส าหรับให้ครูผู้สอนน าไปจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย โดยก าหนดให้ 
  2.1 มีสาระการเรียนรู้ที่สร้างพ้ืนฐานการคิด  การเรียนรู้ และการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
  2.2 มีสาระการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิด การท างาน 
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ภาษาอังกฤษ  
  2.3 มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ 
และสังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 

  2.4 มีสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน และบริบทของ
สถานศึกษา 

  2.5 มีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่างๆ เพ่ือเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาผู้ เรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง ๖ พุทธศักราช  2564  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
  3.1 มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา อันเกิด
จากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมด ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพ
โดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้องใช้ส าหรับการประเมินตนเอง
เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการ



 
ก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมก ากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
            3.2   มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้  รวมทั้งคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็น
รูปธรรม  น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วยการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอน  และเป็นเกณฑ์
ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ  
กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

3.3  มีความเป็นสากล  ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา  คือ มุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาษาอังกฤษ  การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีคุณลักษณะที่เป็นในการอยู่ในสังคม ได้แก่  ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ การตรงเวลา การเสียสละ การ
เอ้ือเฟ้ือ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้น าและผู้ตาม  การท างานเป็นทีม   และการ
ท างานตามล าพัง การแข่งขัน  การรู้จักพอ  และการร่วมมือกันเพ่ือสังคม  วิทยาการสมัยใหม่  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง
และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 

4.  มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ พุทธศักราช 2564
เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง  โดยยึดโครงสร้างหลักที่ก าหนดไว้ใน หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เป็นขอบข่ายในการจัดท า
จึงท าให้หลักสูตรของสถานศึกษามีความยืดหยุ่น  หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา  และความ
ต้องการของท้องถิ่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
          5.  การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
เพ่ือตัดสินผลการเรียน  โดยผูเ้รียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือผู้เรียน เป้าหมายหลักใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษา ระดับท้องถิ่น
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า  และความส าเร็จ
ทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนการพัฒนาและเรียนรู้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ
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วิสัยทัศน ์

 หลักสูตรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและ
เป็นพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ 
และการศึกษาตลอดชีวิต  ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  การด ารงชีวิตตามหลักวิถีพุทธ  และน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ มาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต   โดยมุ่ งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 

หลักการ 
 หลักสูตรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรม    บนพื้นฐานของความ
เป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ   
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้  เวลา  และการจัดการเรียนรู้ 
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้  และประสบการณ์ 
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จุดหมาย 

 หลักสูตรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพ        
ในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะ
ชีวิต 

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก  ยึดมั่นใน

วิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิต

สาธารณะมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรม    ในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 
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4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก  และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมธัยมศึกษา         

ตอนปลาย 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

     คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

     วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

    ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

80 
(2 นก.) 

    สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

80 80 80 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3นก.) 

    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
840 840 840 840 840 840 880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

(41 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเตมิ          
ตามความพร้อมและจดุเน้น   
 

ปีละไม่น้อยกว่า 40 ชัว่โมง ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชัว่โมง 
ไม่น้อยกวา่ 1,600

ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  1,000 ชัว่โมง/ป ี ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ป ี
รวม 3  ปี 
ไม่น้อยกว่า 

 3,600 ชั่วโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  อ าเภอ  มะนัง  จังหวัด  สตูล  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 840 840 840 840 840 840 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
120 120 120 120 120 120 

o ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม               
o หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  

และการด าเนินชวีิตในสังคม                                    
 

(80) 
 

(80) 
 

 (80) 
 

(80)  
 

(80) 
 

(80) 
o เศรษฐศาสตร์ 

      
o ภูมิศาสตร์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 

 พระพุทธศาสนา 

 หน้าที่พลเมือง 

 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ(เลือก) 

    - ด้านวชิาการ 

    - ด้านศิลปะ 

    - ด้านดนตร ี

    - ด้านกีฬา 

40 40 40 80 80 80 

0 0 0 40 40 40 

จัดการเรยีนโดยการบูรณาการเข้ากบักจิกรรมโรงเรียน 

40 40 40 40 40 40 

20 20 20 

40 40 40 
20 20 20 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
o กิจกรรมแนะแนว       
o กิจกรรมนักเรียน 120 120 120 120 120 120 

-  ลูกเสือ – เนตรนารี 
-  ชุมนุม 
o กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์
มีเวลาเรียน 60 ชั่วโมงใน 6 ป ี

รวมเวลาทัง้หมด   1,000 ชั่วโมง/ป ี   1,040 ชั่วโมง/ป ี

หมายเหตุ : ชุมนุม และกิจกรรมมุ่งสู่ความเลิศ ระดับ ป.1-3 จัดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อเสริม
แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยี   ส่งเสริมการสอนและสร้างแรงจูงใจ  และการสอนเสริมผู้เรียนท่ีมีความต้องการความ
ช่วยเหลือ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของผูเ้รียน 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท11101   ภาษาไทย 200 
ค11101   คณิตศาสตร์ 200 
ว11101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
ส11101   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส11102   ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ11101   ศิลปะ 40 
ง11101   การงานอาชีพ  40 
อ11101   ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ท 11201  การอ่าน 1 20 
ศ 11201  ทัศนศิลป์  20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี 40 
       ชมรม/ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมนักเรียน ปีละ 10 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท12101   ภาษาไทย 200 
ค12101   คณิตศาสตร์ 200 
ว12101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
ส12101   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส12102   ประวัติศาสตร์ 40 
พ12101   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ12101   ศิลปะ 40 
ง12101   การงานอาชีพ  40 
อ12101   ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ท 12201  การอ่าน 2 20 
ศ 12201  อังกะลุง 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 40 
       ชมรม/ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมนักเรียน ปีละ 10 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท13101  ภาษาไทย 200 
ค13101  คณิตศาสตร์ 200 
ว13101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 
ส13101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส13102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ13101  ศิลปะ 40 
ง13101  การงานอาชีพ  40 
อ13101  ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ท 13201  การอ่าน 3 20 
พ 13201  วอลเลย์บอล 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี 40 
       ชมรม/ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมนักเรียน ปีละ 10 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท14101  ภาษาไทย 160 
ค14101  คณิตศาสตร์ 160 
ว14101  วิทยาศาสตร์ 80 
ว14102  วิทยาการค านวณ 40 
ส14101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส14102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ14101   ศิลปะ 80 
ง14101   การงานอาชีพ  40 
อ14101   ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 80 
ส 14201  พระพุทธศาสนา 1 40 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ(เลือก) 40 
ว 14201  สะเต็มศึกษา 40 
ศ 14201  นาฎศิลป์  40 
ศ 14202  กลองยาว 40 
พ 14201 เทเบิ้ลเทนนิส 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี 40 
       ชมรม/ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมนักเรียน ปีละ 10 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,040 

 
  
 
 
 
 



10 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท15101  ภาษาไทย 160 
ค15101  คณิตศาสตร์ 160 
ว15101  วิทยาศาสตร์ 80 
ว15102  วิทยาการค านวณ 40 
ส15101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส15102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ15101  ศิลปะ 80 
ง15101  การงานอาชีพ  40 
อ15101  ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 80 
ส 15201  พระพุทธศาสนา 2 40 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ(เลือก) 40 
อ 15201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
ศ 15201  นาฎศิลป์ท้องถิ่นสตูล 40 
ศ 15202  ดนตรีไทย 40 
พ 15201  แบดมินตัน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 40 
       ชมรม/ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมนักเรียน ปีละ 10 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,040 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท16101  ภาษาไทย 160 
ค16101  คณิตศาสตร์ 160 
ว16101  วิทยาศาสตร์ 80 
ว16102  วิทยาการค านวณ 40 
ส16101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส16102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ16101   ศิลปะ 80 
ง16101   การงานอาชีพ  40 
อ16101   ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 80 
ส 16201  พระพุทธศาสนา 3 40 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ(เลือก) 40 
จ 16201  ภาษาจีน 40 
ศ 16201  ร าวงมาตรฐาน 40 
ศ 16202  ดนตรีสากล 40 
พ 16201  ฟุตซอล 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 40 
       ชมรม/ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมนักเรียน ปีละ 10 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,040 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
วิชาภาษาไทย 1         รหัส ท 11101   5 ชั่วโมง/สัปดาห ์         200 ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
วิชาภาษาไทย 2         รหัส ท 12101   5 ชั่วโมง/สัปดาห ์         200 ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
วิชาภาษาไทย 3         รหัส ท 13101   5 ชั่วโมง/สัปดาห ์         200 ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
วิชาภาษาไทย 4         รหัส ท 14101   4 ชั่วโมง/สัปดาห ์         160 ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชาภาษาไทย 5         รหัส ท 15101   4 ชั่วโมง/สัปดาห ์         160 ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วิชาภาษาไทย 6         รหัส ท 16101   4 ชั่วโมง/สัปดาห ์         160 ชั่วโมง/ปี 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระท่ี 1    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา        
                             ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระท่ี 2    การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว      
                             ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า                         
                             อย่าง มีประสิทธิภาพ                   

สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และ  
                             ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

สาระท่ี 4    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง    ของ

ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น  
                            คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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  ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวิชา  ท11101   ภาษาไทย 1                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
เวลา  5 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา  200  ชั่วโมง / ปี                                                                    

................................................................................................. ............................................................ 
           ความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความสั้นๆ และข้อความที่ประกอบด้วยค าพ้ืนฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันไม่น้อยกว่า 600 ค า ค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูป
วรรณยุกต์ ค าท่ีมีตัวตรงตามมาตราและไม่ตรงมาตรา ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า ใช้ความรู้
และประสบการณ์เขียนค าและประโยคข้อความง่ายๆ จับใจความส าคัญที่ได้ฟัง ฟังเรื่องประวัติโรงเรียน 
ชุมชน อาชีพในชุมชน แสดงความคิดเห็นเล่าเรื่อง ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆ การสะกดค า โดยใช้
น้ าเสียงและรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย มาประสมเป็นค า เห็นความส าคัญของวรรณกรรม 
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทอาขยาน นิทาน เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาค าทาย บทร้องเล่น วรรณคดี วรรณกรรม
ส าหรับเด็ก 
 ใช้หลักการอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความสั้นๆ บอกความหมายของค าหรือข้อความท่ีอ่าน 
ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน สามารถคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านตาม
ความสนใจ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ใช้ความรู้และประสบการณ์เขียนสื่อสารด้วยค า ข้อความ 
ประโยคง่ายๆ จับใจความส าคัญท่ีได้ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม เข้าใจเนื้อเรื่อง ตอบค าถาม
และเล่าเรื่องที่ฟังและดู พูดและแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารโดยใช้
ถ้อยค าที่เหมาะสมพูดแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า ใช้
ความรู้และประสบการณ์เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่ายๆ ต่อค าคล้องจองง่ายๆ เขียนสรุปความรู้และข้อคิด
จากเรื่องท่ีอ่านการมีมารยาทในการเขียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การฟัง วรรณกรรมใน
ท้องถิ่น  ประวัติความเป็นมา อ.มะนัง  บทร้อยแก้ว บทร้อยกรองส าหรับเด็ก เพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่น 
ท่องจ าบทอาขยาน ใช้หลักการพิจารณา คุณค่าของหนังสือเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูดสามารถใช้ทักทักษะ
ทางภาษาเป็นเครื่องมือในการใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เห็นคุณค่าการใช้ตัวเลขไทย ภาษา
พูดและภาษาเขียนอย่างถูกต้อง รักความเป็นไทยโดยใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม มีจิตสาธารณะ 
ตัวช้ีวัด  
ท 1.1   ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4   ป.1/5  ป.1/6  ป.1/7  ป.1/8  
ท 2.1   ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3  
ท 3.1   ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3  ป.1/4  ป.1/5   
ท 4.1   ป.1/1   ป.1/2    ป.1/3   ป.1/4  
ท 5.1   ป.1/1   ป.1/2     
รวม       22          ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวิชา  ท12101   ภาษาไทย 2                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                
เวลา  5 ชั่วโมง / สัปดาห์                                             เวลา  200  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................................................  
 
ศึกษาค าศัพท์ในท้องถิ่น ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ  การจับใจความส าคัญจาก

สื่อต่าง ๆ  การแสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  การน าเสนอเรื่องที่อ่าน  การอ่าน
ข้อเขียนเชิงอธิบายและการปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การเขียน
เรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์  การเขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ  การเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นของตนเอง  การเล่าเรื่องในท้องถิ่น เช่น ประวัติความเป็นมาของถ้ าภูผาเพชร ค าสั่งที่ซับซ้อนและ
การปฏิบัติตาม  การเล่าเรื่องที่ฟังและดูท้ังที่เป็นความรู้และความบันเทิง  การตั้งค าถามและตอบค าถาม  
การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  การพูดแนะน าสถานที่ในท้องถิ่น  การพูดสื่อสาร  การเขียนสะกดค า  โดยใช้ พยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ และเลขไทย    ความหมายของค า  การเรียบเรียงค าเป็นประโยค  ลักษณะค าคล้องจอง  การ
เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถ่ิน  ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก  
ประวัติความเป็นมาของอ าเภอมะนัง  การร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น  การท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ ความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและ 
ใช้กระบวนการเขียนสื่อสารจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ   และการคัดลายมือ  เลือกฟังและดู  
พูดแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ   

มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด   มีนิสัยรักการ
อ่าน และการเขียน  มีความมุ่งม่ันในการท างาน  มีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 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 
ท 2.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 
ท 3.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6 , ป.2/7 
ท 4.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 
ท 5.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 
รวม  27  ตัวชี้วัด 
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 ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวิชา  ท13101   ภาษาไทย 3                                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
เวลา  5 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                 เวลา  200  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 
การอ่านค า  ค าแนะน าต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  ประกาศ  ป้ายโฆษณา  และค าขวัญ  ข้อมูลจาก

แผนภาพ  แผนที่  และแผนภูมิ  มารยาทในการอ่าน  การเขียนตัวอักษรไทยตามรูปแบบ  การเขียนบรรยาย
ลักษณะของคน  สัตว์  สิ่งของ  สถานที่  การเขียนบันทึกประจ าวัน  การเขียนจดหมายลาครู  การเขียน
เรื่องตามจินตนาการ การเขียนแนะน าสถานที่ส าคัญในจงัหวัดสตูล เขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่านการมีมารยาทในการเขียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  การเล่าเรื่องท่ีฟังและดูที่เป็นความรู้และความบันเทิง  การบอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู
เรื่องท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง  การตั้งค าถามและตอบค าถามเรื่องที่ฟังและดูที่เป็นความรู้และความ
บันเทิง  การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  การมีมารยาทใน
การฟัง  การดู  และการพูด  การเขียนสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า  ชนิดของค านาม  ค า
สรรพนาม  และค ากริยา  การใช้พจนานุกรม  การแต่งประโยคบอกเล่า  ประโยคปฏิเสธ  ประโยคค าถาม  
ประโยคขอร้อง  ประโยคค าสั่ง  ง่ายๆ  การแต่งค าคล้องจองและค าขวัญเกี่ยวกับท้องถิ่น การเลือกใช้
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  การระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่น  การรู้จักเพลงพ้ืนบ้านและเพลงกล่อมเด็ก  เพ่ือปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  การท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และการท่องจ าบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 อ่านออกเสียงค า  ข้อความ  เรื่องสั้น  บทร้อยกรอง  อธิบายความหมายของค าและความหมายของ
ข้อความ  ตั้งค าถาม  ตอบค าถามเชิงเหตุผล  ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  สรุป
ความรู้  ความคิด  เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  น าเสนอเรื่องที่อ่านและอ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอ  อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า  อธิบายข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่  
และแผนภูมิ  มีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยายลักษณะของคน  สัตว์  
สิ่งของ  สถานที่  ได้ชัดเจน  เขียนบันทึกประจ าวัน  เขียนจดหมายลาครู  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มี
มารยาทในการเขียน  เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูที่เป็นความรู้และความบันเทิง  บอก
สาระส าคัญจากการฟังและการดูเรื่องท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง  ตั้งค าถามและตอบค าถามเรื่องที่ฟัง
และดูท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารได้
ตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  
ระบุชนิดและหน้าที่ของค านาม  ค าสรรพนาม  และค ากริยาในประโยค  ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมาย
ของค า แต่งประโยคเพ่ือการสื่อสาร  และแต่งค าคล้องจองและค าขวัญ  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รู้จักเพลงพ้ืนบ้านและเพลงกล่อมเด็ก  เพ่ือปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
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 มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูดสามารถใช้ทักทักษะ
ทางภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม รักความเป็นไทยโดยใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 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 
ท 2.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 
ท 3.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6  
ท 4.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 ป.3/6 , ป.3/7 
ท 5.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 
รวม  32  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวิชา  ท14101   ภาษาไทย 4                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4               
เวลา  4 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา  160  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองสอดคล้องตามเนื้อหาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  อธิบายความหมายของค า  ประโยคและส านวน  อ่านเรื่องสั้นตามเวลาที่ก าหนดและตอบค าถาม
จากเรื่องที่อ่าน  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ  
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ
อย่างสม่ าเสมอ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน  และเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน  เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา  เขียน
บันทึก  เขียนเรียงความ  และเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  การจ าแนก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดสรุปความ  ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิง เหตุผล  การ
เขียนรายงานเกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดูและการสนทนา  
 การสะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า  แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา  แต่งบทร้อยกรองและค าขวัญ  
บอกความหมายของส านวนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น  ข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้านหรือ
นิทานคติธรรม  ข้อคิดต านานท้องถิ่นเรื่อง ต านานเมืองมะนังและต านานเรื่อง เงาะป่าซาไก อธิบาย
ข้อคิดจากการอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพ้ืนบ้าน  การท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู และการพูด ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  
คาดคะเนเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เพ่ือให้เกิดความรู้และข้อคิด  สามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูดสามารถใช้ทักทักษะ
ทางภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม รักความเป็นไทยโดยใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม มีจิตสาธารณะรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติตลอดไป 
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รหัสตัวช้ีวัด 
ท 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 
ท 2.1 ป.4/1, ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6,ป.4/7,ป.4/8 
ท 3.1 ป.4/1, ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6 
ท 4.1 ป.4/1, ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5 , ป.4/6,ป.4/7 
ท 5.1 ป.4/1, ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4 
รวม  33  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวิชา  ท15101   ภาษาไทย 5                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5               
เวลา  4 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา  160  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 
ศึกษาบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยาย  และการพรรณนา  

การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และการปฏิบัติตาม  การอ่าน
หนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัด  การเขียนสื่อสาร  แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน  
การเขียนย่อความจากเรื่องครอบครัวพอเพียง  การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  การเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น  การกรอกแบบรายการต่าง ๆ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  การพูดแสดง
ความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึก  การตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลและการวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล  การพูดรายงาน  การดูและการสนทนา  การเขียนสะกดค า   
โดยใช้พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์และเลขไทย  การบอกความหมายของค า  การเขียนเรียงความเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค าคล้องจองง่าย ๆการแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11  การใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน  ภาษาถ่ิน   ค าราชาศัพท์  ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  และการใช้ส านวน เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม  ต านานท้องถิ่น  เรื่อง ต านานเมือง
มะนังและต านานเรื่อง เงาะป่าซาไก  ความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดี  วรรณกรรม  ต านาน
ท้องถิ่นที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง  คุณค่าของวรรณคดีวรรณกรรม  ต านานท้องถิ่น  การท่องจ าบท
อาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดูอย่างมีเหตุผล  สามารถแยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น  มีทักษะคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ   สรปุความรู้และข้อคิด
จากเรื่องท่ีอ่าน เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในประจ าวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างเหมาะสม 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ ทักษะ เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และบุคคลมีนิสัยรักการอ่าน รักความเป็นไทย มุ่งม่ันในการท างานใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์ มีจิตสาธารณะ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษในท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมประเพณี และสุนทรียภาพมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และมีวินัยในตนเอง 
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รหัสตัวช้ีวัด 
ท 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 
ท 2.1 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 
ท 3.1 ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5 
ท 4.1 ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5 , ป.5/6,ป.5/7 
ท 5.1 ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4  
รวม  33  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
รหัสวิชา  ท16101   ภาษาไทย 6                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
เวลา  4 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา  160  ชั่วโมง / ปี                                                                    

.............................................................................................................................................................  
ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การบอกความหมายของบทร้อยแก้วและร้อย

กรองที่มีค า ประโยค ข้อความ ส านวนโวหาร การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ การอ่านจับใจความ
จากสื่อต่าง ๆ การอ่านเร็ว การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตามการอ่านข้อมูลจาก
แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น การอ่านหนังสือตามความสนใจ มารยาทในการ
อ่าน มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การ
เขียนสื่อสาร การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด การเขียนเรียงความตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงการเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ การเขียนจดหมายส่วนตัว การกรอกแบบรายการ การ
เขียนตามจินตนาการและสร้างสรรค์ มารยาทในการเขียน การพูดแสดงความรู้ตามเข้าในในจุดประสงค์ของ
เรื่องท่ีฟังและดู จากสื่อต่าง ๆ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา การรายงาน การพูด
โน้มน้าวในสถานการณ์ต่าง ๆ มารยาทในการฟังการดู และการพูด ชนิดของค า ค าราชาศัพท์ ระดับภาษา 
ภาษาถ่ิน ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ กลุ่มค าหรือวลี ประโยคสามัญ ประโยครวมประโยคซ้อน แต่งกลอน
สุภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านวนที่เป็นค าพังเพยและภาษิต วรรณคดีและวรรณกรรม   
ต านานท้องถิ่น  เรื่อง ต านานเมืองมะนังและต านานเรื่อง เงาะป่าซาไก บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังการดูและการพูด วิเคราะห์เปรียบเทียบและเชื่อมโยงความรู้ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตัดสินใจแก้ปัญหาแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น อธิบายคุณค่าที่ได้รับในเชิง
สร้างสรรค์ เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ ทักษะ เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และบุคคลมีนิสัยรักการอ่าน รักความเป็นไทย มุ่งม่ันในการท างานใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์ มีจิตสาธารณะ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษในท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมประเพณี และสุนทรียภาพมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และมีวินัยในตนเอง 
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รหัสตัวช้ีวัด 
ท 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 
ท 2.1 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 
ท 3.1 ป.6/1, ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6 
ท 4.1 ป.6/1, ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5 , ป.6/6 
ท 5.1 ป.6/1, ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4  
รวม  34  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(รายวิชาเพ่ิมเตมิ) 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
ภาคเรียนที่ 1 
วิชา การอ่าน 1         รหัส ท 11201   1 ชั่วโมง/สัปดาห ์         20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
ภาคเรียนที่ 1 
วิชา การอ่าน 2         รหัส ท 12201   1 ชั่วโมง/สัปดาห ์         20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
ภาคเรียนที่ 1 
วิชา การอ่าน 3         รหัส ท 13201   1 ชั่วโมง/สัปดาห ์         20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวิชา  ท 11201   การอ่าน 1                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1               
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                          เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                                                   

............................................................................................................................. ................................ 
การอ่านค า  และบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรองง่าย ๆ นิทานหรือ

เรื่องเก่ียวกับท้องถิ่น  
 โดยอธิบายความหมายของค าและความหมายของข้อความ  ตั้งค าถาม  ตอบค าถามเชิงเหตุผล  
ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  สรุปความรู้  ความคิด  เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  น าเสนอเรื่องที่อ่านและอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ  ระบุข้อคิดที่ได้จากการ
อ่าน เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ 

มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างานร่วมกับผู้อื่น และ
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ 

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านค าและบอกความหมายของค าได้ถูกต้อง 

2. อ่านค าคล้องจองและบทร้อยกรองง่ายได้ 

3. อ่านข้อความที่ก าหนดให้ได้ 

4. อ่านนิทานหรือเรื่องเก่ียวกับท้องถิ่นได้ 

5. มีมารยาทในการอ่าน 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวิชา  ท 12201   การอ่าน 2                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                          เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                                                   

............................................................................................................................................ ................ 
การอ่านค า  และบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรองง่าย ๆ นิทานหรือ

เรื่องเก่ียวกับท้องถิ่น เรื่องเล่า เรื่องสั้น บทเพลง ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน อ่านหนังสือตามความ
สนใจ  
 โดยอธิบายความหมายของค าและความหมายของข้อความ  ตั้งค าถาม  ตอบค าถามเชิงเหตุผล  
ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  สรุปความรู้  ความคิด  เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  น าเสนอเรื่องที่อ่านและอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ  ระบุข้อคิดที่ได้จากการ
อ่าน เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ 

มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างานร่วมกับผู้อื่น และ
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้  

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านค าและบอกความหมายของค าได้ถูกต้อง 

2. อ่านค าคล้องจองและบทร้อยกรองง่ายได้ 

3. อ่านข้อความที่ก าหนดให้ได้ 

4. อ่านนิทานหรือเรื่องเก่ียวกับท้องถิ่นได้ 

5. อ่านเรื่องเล่า เรื่องสั้น และบทเพลงสั้น ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 

6. อ่านข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ 

7. เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจได้ 

8. มีมารยาทในการอ่าน 
 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวิชา  ท13201   การอ่าน 3                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                          เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                                                   

............................................................................................................................. ................................ 
การอ่านค า  และบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรองง่าย ๆ นิทานหรือ

เรื่องเก่ียวกับท้องถิ่น เรื่องเล่า เรื่องสั้น บทเพลง ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน อ่านหนังสือตามความ
สนใจ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย ประกาศ ป้ายโฆษณา ค าขวัญ ตลอดจนอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และ
แผนภูม ิ
 โดยอธิบายความหมายของค าและความหมายของข้อความ  ตั้งค าถาม  ตอบค าถามเชิงเหตุผล  
ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  สรุปความรู้  ความคิด  เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  น าเสนอเรื่องที่อ่านและอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ  ระบุข้อคิดที่ได้จากการ
อ่าน เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ 

มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างานร่วมกับผู้อื่น และ
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้  

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านค าและบอกความหมายของค าได้ถูกต้อง 

2. อ่านค าคล้องจองและบทร้อยกรองง่ายได้ 

3. อ่านข้อความที่ก าหนดให้ได้ 

4. อ่านนิทานหรือเรื่องเก่ียวกับท้องถิ่นได้ 

5. อ่านเรื่องเล่า เรื่องสั้น และบทเพลงสั้น ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 

6. อ่านข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ 

7. เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจได้ 

8. อ่านประกาศ ป้ายโฆษณา และค าขวัญได้ 

9. อ่านและอธิบายข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 

10. มีมารยาทในการอ่าน 
 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
วิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา  ค11101 5 ชั่วโมง/สัปดาห์         200 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
วิชาคณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา  ค12101 5 ชั่วโมง/สัปดาห์         200 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
วิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา  ค13101 5 ชั่วโมง/สัปดาห์         200 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
วิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา  ค14101 4 ชั่วโมง/สัปดาห์         160 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชาคณิตศาสตร์ 5 รหัสวิชา  ค15101 4 ชั่วโมง/สัปดาห์         160 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วิชาคณิตศาสตร์ 6 รหัสวิชา  ค16101 4 ชั่วโมง/สัปดาห์         160 ชั่วโมง/ปี 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน 
ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
 

สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และน าไปใช้
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 

สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา  ค11101   คณิตศาสตร์ 1                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
เวลา  5 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                เวลา  200  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ............................... 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 การนับทีละ 1 และทีละ 10 การอ่านและการเขียนตัวเลข          

ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดงจ านวน การแสดงจ านวนนับไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจ านวนแบบ
ส่วนย่อย – ส่วนรวม (part – whole relationship) การบอกอันดับที่ หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 
และ การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย =  > <   
การเรียงล าดับจ านวน  
 การบวก การลบ จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ 
การหาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์
ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาค าตอบ  

แบบรูป แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 แบบรูปซ้ าของจ านวน รูป
เรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ  
 ความยาว การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร 
เป็นเมตร การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ 
ความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  
 น้ าหนัก การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การ
เปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนัก ที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัม เป็นขีด  
 รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  ลักษณะของทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี  
 การน าเสนอข้อมูล การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  
 การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 
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รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2 ป.1/3, ป.1/4 ป.1/5   ค 1.2 ป.1/1  
ค 2.1 ป.1/1, ป.1/2     ค 2.2 ป.1/1     
ค 3.1 ป.1/1    
รวมทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา  ค12101   คณิตศาสตร์ 2                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                
เวลา  5 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา  200  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
จ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100    การอ่านและ

การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน    จ านวนคู่ จ านวนคี่    หลัก ค่าของ
เลขโดด           ในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย    การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวน 

การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนนับ ไม่เกิน 1,000 และ 0   การบวกและการลบ  
ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร การหาผลคูณ การหาผลหารและเศษ และความสัมพันธ์
ของการคูณและการหาร    การบวก ลบ คูณ หารระคน   การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมทั้งหาค าตอบ 

แบบรูป   แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100 แบบรูปซ้ า  
เวลา   การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาท)ี    การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที  

การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที   การอ่านปฏิทิน   การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
ความยาว   การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร    การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร   

การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร    การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาว ที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร 
  น้ าหนัก   การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด   การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม  
การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด   การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 

ปริมาตรและความจุ   การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่ หน่วยมาตรฐาน   การวัด
ปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร   การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา 
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ ที่มีหน่วยเป็นช้อนช า ช้อนโต๊ะ ถ้วย
ตวง ลิตร  

รูปเรขาคณิตสองมิติ   ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรีและการเขียนรูปเรขาคณิต
สองมิติโดยใช้แบบของรูป  

การน าเสนอข้อมูล  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง 

ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
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คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจ ารณญาณ และ
เชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ 
ต้องการวัด 
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  
รวม  16  ตัวช้ีวัด 
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 ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา  ค13101   คณิตศาสตร์ 3                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3               
เวลา  5 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                เวลา  200  ชั่วโมง / ปี                                                                    

................................................................................................... .......................................................... 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
จ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและ

ตัวหนังสือแสดงจ านวน หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  
การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  
 เศษส่วน เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน  
 การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนนับ ไม่เกิน 100,000 และ 0 การบวกและการลบ การ
คูณ การหารยาวและการหารสั้น  การบวก ลบ คูณ หารระคน  การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์
ปัญหา พร้อมทั้งหาค าตอบ  
 การบวก การลบเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์
ปัญหา  
 แบบรูป แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึน หรือลดลงทีละ เท่า ๆ กัน  
 เงิน  การบอกจ านวนเงินและเขียนแสดงจ านวนเงิน แบบใช้จุด การเปรียบเทียบจ านวนเงินและ 
การแลกเงิน การอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน  
 เวลา การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) 
และการอ่าน  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างชั่วโมงกับนาที การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
และระยะเวลา  
 ความยาว การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร  
การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร การ
เปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว  
 น้าหนัก การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด  
การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก  
 ปริมาตรและความจุ การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร การเลือกเครื่องตวงที่
เหมาะสม การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร ช้อนช า ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร  
 รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปที่มีแกนสมมาตร  
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและจ าแนกข้อมูล การอ่านและการ
เขียนแผนภูมิรูปภาพ การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว (one-way table)  
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 การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง   
ทดลอง  สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล    
การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไป 
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และ
เชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะ 
ที่ต้องการวัด 
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 าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา  ค14101   คณิตศาสตร์ 4                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                
เวลา  4 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                เวลา  160  ชั่วโมง / ปี                                                                    

..................................................................................................................................... ........................ 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
 จ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดงจ านวน หลัก ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดง
จ านวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน ค่าประมาณของจ านวนนับและการใช้
เครื่องหมาย   

 เศษส่วน เศษส่วนแท้ เศษเกิน จ านวนคละ  ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคละและเศษเกิน 
เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ า และเศษส่วนที่เท่ากับจ านวนนับ การเปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วน
และจ านวนคละ  
 ทศนิยม การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง ตามปริมาณที่ก าหนด หลัก ค่าประจ า
หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมที่
เท่ากัน การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม  
 การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ ที่มากกว่า 100,000 และ 0  การประมาณผลลัพธ์
ของการบวก การลบ การคูณ การหาร  การบวกและการลบ  การคูณและการหาร การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน  การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาค าตอบ  
 การบวก การลบเศษส่วน การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก
และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจ านวนคละ  
 การบวก การลบทศนิยม การบวก การลบทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยม 
ไม่เกิน 2 ขั้นตอน  
 แบบรูป แบบรูปของจ านวนที่เกิดจากการคูณ การหาร ด้วยจ านวนเดียวกัน  
 เวลา การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี  การเปรียบเทียบระยะเวลา
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  
 การวัดและสร้างมุม การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ การสร้างมุมเมื่อก าหนดขนาดของ
มุม  
 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
 รูปเรขาคณิต ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของ
เส้นตรง มุม ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม ชนิดและสมบัติของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
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 การน าเสนอข้อมูล การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ)  การอ่านตารางสอง
ทาง (two-way table)  

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 
  
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 1.2  - 
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 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา  ค15101   คณิตศาสตร์ 5                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                
เวลา  4 ชั่วโมง / สัปดาห์                                               เวลา  160  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
ทศนิยม   ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม   ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 

ที่เป็นจ านวนเต็ม ทศนิยม 1 ต าแหน่ง และ 2 ต าแหน่ง การใช้เครื่องหมาย ≈ 
จ านวนนับและ 0 การบวก การลบ การคูณ และการหาร  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้

บัญญัติไตรยางศ์ 
เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน   การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวน

คละ การบวก การลบของเศษส่วนและจ านวนคละ    การคูณ การหารของเศษส่วนและจ านวนคละ   การ
บวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ จ านวนคละ   การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ  

การคูณ การหารทศนิยม   การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม     
การคูณทศนิยม   การห ารทศนิยม    การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  

ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์   การอ่านและการเขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ  
ความยาว  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร 

กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม     การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้ เรื่องการ
เปลี่ยนหน่วยและทศนิยม  

น้ าหนัก   ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก กิโลกรัมกับกรัม โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม     
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก โดยใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม  

ปริมาตรและความจุ  ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุ ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
ความสัมพันธ์ระหว่าง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร    การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

รูปเรขาคณิตสองมิติ  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม   พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้ านขนาน และรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน   การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป ของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมด้ านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

รูปเรขาคณิต  เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก   เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการ
ขนาน การสร้างเส้นขนาน    มุมแย้ง มุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 
(Transversal)  

รูปเรขาคณิตสองมิติ    ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม   การสร้างรูปสี่เหลี่ยม  
รูปเรขาคณิตสามมิติ  ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม 
การน าเสนอข้อมูล    การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง    การอ่านกราฟเส้น  
การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง 
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ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจ ารณญาณ และ
เชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผลใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
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 
รวม  19  ตัวช้ีวัด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



40 

 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา  ค16101   คณิตศาสตร์ 6                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
เวลา  4 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา  160  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................   

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
เศษส่วน การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนและ จ านวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.  
อัตราส่วน อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน และมาตราส่วน  
จ านวนนับ และ 0  ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัวประกอบ  

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ โดยใช้
ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ จ านวนคละ  การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน
และจ านวนคละ  
 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม  
การหารทศนิยม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม (รวมการแลกเงินต่างประเทศ)  

อัตราส่วนและร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ  
แบบรูป การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  
ปริมาตรและความจุ ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วย ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
รูปเรขาคณิตสองมิติ ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม  

ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของ
รูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของวงกลม  

รูปเรขาคณิตสองมิติ ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม การสร้างรูปสามเหลี่ยม ส่วนต่าง ๆ ของ
วงกลม การสร้างวงกลม  

รูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด  รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด  

การน าเสนอข้อมูล การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม  
การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวหรือพบเห็นในชีวิตจริง ให้ผู้เรียนได้ศึกษา

ค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ 
มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 
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การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ 

ต้องการวัด  
 
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, 

ป.6/12,     
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 21 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา  ว11101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์         80 ชั่วโมง/ป ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา  ว12101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์         80 ชั่วโมง/ป ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา  ว13101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์         80 ชั่วโมง/ป ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
วิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา  ว14101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์         80 ชั่วโมง/ป ี
วิชาวิทยาการค านวณ 1 รหัสวิชา  ว14102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ป ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชาวิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา  ว15101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์         80 ชั่วโมง/ป ี
วิชาวิทยาการค านวณ 2 รหัสวิชา  ว15102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ป ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วิชาวิทยาศาสตร์ 6 รหัสวิชา  ว16101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์         80 ชั่วโมง/ป ี
วิชาวิทยาการค านวณ 3 รหัสวิชา  ว16102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ป ี
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประซากร ปัญหาและผลกระทบที่
มีต่อ ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมซาติ
และการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเสียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างาน
สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างาน
สัมพันธ์กัน รวมทั้ง น่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมซาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมซาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่  

แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมซาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับ เสียง แสง และคลื่นไม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาว 

ฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการ
ประยุกต์ใช่เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน 
โลกและ บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น

ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม   

หมายเหตุ:  มาตรฐาน ว 4.1 ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา  ว11101   วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ............................... 
ศึกษาวิเคราะห์ ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ส ารวจ สังเกต

และรวบรวมพืช และสัตว์ที่พบบริเวณโรงเรียน และท้องถิ่นของตนเอง บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ เสนอแนวทางในการแก้ไข และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่นของตนเอง ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 
รวมทั้งบรรยายการท าหน้าที่ร่วมกัน ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ ตระหนักถึงความส าคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
ให้ปลอดภัย และรักษา ความสะอาดอยู่เสมอ อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุซึ่งท าจากวัสดุ
ชนิดเดียว หรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตาม
สมบัติที่สังเกตได้ บรรยายการเกิดเสียงและทิศทาง การเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุ
ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน และกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาว
ส่วนใหญ่ ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายลักษณะภายนอกของหิน จากลักษณะเฉพาะตัว
ที่สังเกตได้ รวมทั้งสังเกต ส ารวจลักษณะของหิน ที่พบในบริเวณโรงเรียน และท้องถิ่นของตนเอง 

โดยมุ่งหวังให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือ
สร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 
รวมทั้งส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  
ตัวช้ีวัด วิทยาศาสตร์ 
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  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ว 4.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
รวมทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา  ว12101   วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                 เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ............................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการแสงและน้ าเพ่ือการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ส ารวจสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตบริเวณโรงเรียน และชุมชน สมบัติ
ของวัสดุ การน าสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน ประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ การน าวัสดุในท้องถิ่นมาออกแบบ และสร้างชิ้นงานใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ การ
เคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิดแสง การมองเห็นวัตถุโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย 
ส่วนประกอบของดิน การจ าแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์  การใช้
ประโยชน์จากดิน รวมทั้งเปรียบเทียบลักษณะของดินในท้องถิ่นของตนเอง การน าดินในท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ การแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้สื่อ
ซอฟต์แวร์ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เกิดการรับรู้  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร์ 
ว 1.2 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   
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ว 4.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
รวมทั้งหมด  16    ตัวช้ีวัด  
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 ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รหัสวิชา  ว13101   วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                   เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................................................  
ศึกษา วิเคราะห์ สิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์

ของอาหาร น้ า และอากาศ การดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม อีกทั้งบรรยายและ
เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์  ศึกษาวัฏจักรชีวิตของสัตว์บริเวณโรงเรียน และในท้องถิ่นของตนเอง 
ส่วนประกอบของวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง แรงที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ การดึงดูด
ระหว่างแม่เหล็กกับวัตถุ ขั้วแม่เหล็ก และการเปลี่ยนพลังงาน การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และแหล่ง
พลังงานในการผลิตไฟฟ้า ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย เส้นทาง
การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการก าหนดทิศ ความส าคัญของดวงอาทิตย์ต่อ
สิ่งมีชีวิต ส่วนประกอบของอากาศ ความส าคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต 
การปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ ระบุปัญหามลพิษทางอากาศในท้องถิ่นของตนเอง และ
เสนอแนวทางการแก้ไขการเกิดปัญหา การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม  อีกทั้งสามารถแสดง
อัลกอริทึมในการท างาน แก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย จากการใช้
สื่อซอฟต์แวร์ และใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้ และรวบรวมประมวลผล และน าเสนอข้อมูลโดยใช้
ซอฟต์แวร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจ 
 เกิดการรับรู้  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
รหัสตัวช้ีวัด  วิทยาศาสตร์ 
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  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ว 4.2 ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4, ป.3/5 
รวมทั้งหมด   25   ตัวช้ีวัด 
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 ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รหัสวิชา  ว14101   วิทยาศาสตร์ 4                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                   เวลา 80 ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ............................... 
 ศึกษาโครงสร้างของพืชที่พบในบริเวณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6  และศึกษาหน้าที่ของราก ล าต้น 
ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ พร้อมทั้งอธิบายส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกที่ท าหน้าที่
แตกต่างกัน- ส ารวจ จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณบ่อปลาในโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 และในชุมชน 
จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่ ม
สัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์  จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูล ที่รวบรวมได้จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้  บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสัน
หลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม  เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน า
ความร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการน าสมบัติเรื่อง
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น      การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผ่าน
กระบวนการออกแบบชิ้นงาน  แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของ
วัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง  เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร โดยใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง 
3 สถานะ  ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์  โดยใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัด
น้ าหนักของวัตถุ  และบรรยายมวลของวัตถุท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะการมองเห็นสิ่ง
ต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวง
จันทร์  โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์              สร้างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูป การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของ
ระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบ การโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจ าลอง   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน        
การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือ
สื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด   
ความเข้าใจ   สามารน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
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รหัสตัวชี้วัด 
วิทยาศาสตร ์
มาตรฐาน ว 1.2   ป.4/1 
มาตรฐาน ว 1.3   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4   
มาตรฐาน ว 2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
มาตรฐาน ว 2.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
มาตรฐาน ว 2.3   ป.4/1                                                                                          
มาตรฐาน ว 3.1   ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3  
  
รวม  16   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา  ว15101   วิทยาศาสตร์ 5                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา 120 ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ............................... 

 ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ และการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิต ส ารวจ และอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่พบในโรงเรียน และบริเวณหน้าอาคาร
เรียน แล้วเขียนโซ่อาหารแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตภายในโรงเรียน และบริเวณหน้าอาคารเรียน  
เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในห่วงโซ่อาหารและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่
อาหาร ส่วนลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ ว่ามีลักษณะที่
คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ การเปลี่ยนสถานะของสสารและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ส่วนวิธีการหา
แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุอยู่นิ่ง การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท า
ต่อวัตถุ ส่งผลต่อแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และการเขียนแผนภาพของแรง 
ท าให้ได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง  การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อย การวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง เพ่ือหาแนวทางในการหลีกเลี่ ยงและลด
มลพิษทางเสียง และสามารถหาความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง โดยการใช้แผน
ที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า เพ่ือระบุปริมาณน้ าในแต่ละ
แหล่ง ปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ แนวทางการใช้น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ า 
มีแบบจ าลองการหมุนเวียนของน้ าในวัฏจักรน้ า ที่ได้จากกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง 
จากแบบจ าลอง และกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ ตลอดจนการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย สามารถออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข โดยใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกันเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ผลประเมิน น าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เกิ ดการรับรู้ และเห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อ
การด าเนินชีวิตในปัจจุบัน  
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รหัสตัวชี้วัด 
วิทยาศาสตร์ 
มาตรฐาน ว 1.1   ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4   
มาตรฐาน ว 1.3   ป5/1, ป5/2  
มาตรฐาน ว 2.1   ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4      
มาตรฐาน ว 2.2   ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5 
มาตรฐาน ว 2.3   ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5      
มาตรฐาน ว 3.1   ป5/1, ป5/2                                                                                             
มาตรฐาน ว 3.2   ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5  
 
รวม   27   ตัวชี้วัด 
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 ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รหัสวิชา  ว16101   วิทยาศาสตร์ 6                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา 120 ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ...............................    
ศึกษา วิเคราะห์  สารอาหารประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน

เพ่ือการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยมีแบบจ าลอง ระบบย่อยอาหาร อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีหน้าที่ส าหรับการย่อย
อาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ความส าคัญของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อย
อาหารให้ท างานเป็นปกติ มีการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 
การกรอง และการตกตะกอน สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการแยกสาร การเกิดผล
ของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู จากส่วนประกอบ  หน้าที่ ของวงจรไฟฟ้าแต่ละส่วนอย่างง่าย  
โดยมีแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  สามารถใช้การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
และขนานด้วยวิธีการที่เหมาะสม มีประโยชน์ ข้อจ ากัด ของการเกิดเงามืด เงามัว จากแผนภาพรังสีของแสง
แสดงการเกิดเงามืดเงามัว  จากแบบจ าลองปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา มีการพัฒนาของ
เทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สังเกต เปรียบเทียบ หินที่พบบริเวณโรงเรียน และ
ศึกษากระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร  ดูจากแบบจ าลองวัฏจักรหิน เพ่ือหาประโยชน์ของ
หินและแร่ในชีวิตประจ าวัน         มีแบบจ าลองการเกิดของซากดึกด าบรรพ์สภาพแวดล้อมในอดีต ที่เกิด
จากลมบก ลมทะเล และมรสุม         จากแบบจ าลอง สามารถส่งผลต่อการเกิดของมรสุมในฤดูต่างๆ ของ
ประเทศไทย เกิดผลกระทบของ น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ  ร่วมถึงผลกระทบ
ของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย  เพ่ือหาแนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
จากแบบจ าลองเพ่ืออธิบายการเกิดและผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือน
กระจกที่มีท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกลูกเห็บ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การท างาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ 
และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  
ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เกิดการรับรู้ และเห็นคุณค่าของการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมที่
พึงประสงค์ตอ่การด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
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รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร์ 
มาตรฐาน ว 1.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5  
มาตรฐาน ว 2.1   ป.6/1  
มาตรฐาน ว 2.2   ป.6/1  
มาตรฐาน ว 2.3   ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8  
มาตรฐาน ว 3.1     ป.6/1 , ป.6/2       
มาตรฐาน ว 3.2   ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป’6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 , ป.6/9  
 
รวม   26   ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา  ว14102   วิทยาการค านวณ 1                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา 40 ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ...............................    
ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา มาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการ

ท างาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ ศึกษาการออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ storyboard หรือ การ
ออกแบบอัลกอริทึม  การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch หรือ logo ศึกษาการใช้
อินเตอร์เน็ตค้นหาความรู้ การใช้ค าค้นที่ตรงประเด็น กระชับ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ศึกษา
การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ ตลอดจนประเมิน
ทางเลือก พร้อมทั้งการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตามความเหมาะสม ศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิใน
สิทธิของผู้อื่น 

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่าง
ง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และมีความสามารถ
ในการตัดสินใจ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการตั้งค าถาม หรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้ 
หรือตามความสนใจ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับค าถาม ตัดสินใจเลือก
ข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ตลอดจนน าความรู้ความไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการ
ด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวัด 
ว. 4.2  ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5   
 
รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา  ว15102   วิทยาการค านวณ 2                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา 40 ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................................................    
ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่าง

ง่าย การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 
การใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การ
รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูล และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มี
มารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อื่น และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์
ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวันได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มี
ทักษะในการตั้งค าถาม หรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้ หรือตามความสนใจ 
คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับค าถาม วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล และเป็นผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวัด 
ว 4.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 

 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา  ว16102   วิทยาการค านวณ 3                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา 40 ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ............................... 
ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ แนวคิดของการท างานแบบ

วนซ้ า และเงื่อนไข กระบวนการท างานที่มีการท างานแบบวนซ้ าหรือเงื่อนไข การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
การออกแบบโปรแกรม การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร การวนซ้ า การตรวจสอบเงื่อนไข 
การตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข การค้นหาข้อมูล การ
ใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง  การจัดล าดับผลลัพธ์จากการค้นหาของโปรแกรมค้นหา การเรียบเรียง สรุป
สาระส าคัญ  อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน วิธีก าหนด
รหัสผ่าน การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ อันตรายจากการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  และการอภิปราย การตัดสินใจ เน้นให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
ตนเองผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่
เหมาะสม เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ 

 
ตัวช้ีวัด 
ว 4.2  ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3  ป.6/4     
 
รวม  4  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(รายวิชาเพ่ิมเตมิ) 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
วิชาสะเต็มศึกษา  รหัสวิชา  ว14201 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ป ี
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา  ว14201   สะเต็มศึกษา                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                   เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ............................... 

 ศึกษา วิเคราะห์ และทดลองท ากิจกรรม ได้แก่ ขนมวุ้นแสนอร่อย เครื่องดักแมลงวัน ฟองสบู่ฟอง
ใหญ่ ๆ  ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง จักจั่นของเล่น แม่เหล็กหรรษา สาวน้อยนักกายกรรม ไข่ไดโนเสาร์  
น้ าพุจากขวดพลาสติก  เครื่องร่อนของเล่น  ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊ก  สะพานกระดาษ  ลูกดอกสีรุ้ง โปรโตบอร์ด  รถ
ยางรัด  เครื่องยิงแบบง่าย ๆ หนูวิ่ง ถ้วยฟูดูสถานะ ความลับของดอกไม้  และรถแรงดันอากาศ   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการฝึกกระบวนการค้นพบความรู้  ฝึก
และใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน  เพ่ือออกแบบ จัดหาวัสดุ และลงมือท าด้วยตนเอง  โดยใช้สะเต็มศึกษาเป็น
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยี  และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน  
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ผ่านประสบการณ์ในการท ากิจกรรมการเรียนรูปแบบโครงงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง เกิดความรู้ ความคิด   ความเข้าใจ   สามารถ
น าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน จากกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2. ค้นหาแนวคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และประเมินความเป็นไปได้  ความคุ้มค่า  ข้อดี  

ข้อด้อย  และความเหมาะสม เพ่ือเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการท ากิจกรรม 
3. ออกแบบกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน  โดยกระบวนการท างานที่มีขั้นตอนชัดเจน      และมี

การใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีสาระสนเทศ  และวิศวกรรมศาสตร์  
ด้วยผังมโนทัศน์ได้ถูกต้อง 

4. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเป็นขั้นตอนและประเมินการใช้งานต้นแบบเพื่อท ากิจกรรม     โดยผล
ที่ได้อาจถูกน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ให้มีประสิทธิ์ภาพในการท ากิจกรรมมากข้ึน 

5. น าเสนองานหลังการพัฒนา  ปรับปรุง ทดสอบและประเมินวิธีการท ากิจกรรมหรือผลลัพธ์จนมี
ประสิทธิภาพตามที่ต้องการแล้ว  นักเรียนน าเสนอผลงาน โดยออกแบบวิธีการน าเสนอข้อมูลที่
เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 

 
 



59 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1    รหัส ส 11101      2 ชั่วโมง/สัปดาห์        80 ชัว่โมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2    รหัส ส 12101     2 ชั่วโมง/สัปดาห์        80 ชัว่โมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3    รหัส ส 13101     2 ชั่วโมง/สัปดาห์        80 ชัว่โมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4    รหัส ส 14101     2 ชั่วโมง/สัปดาห์        80 ชัว่โมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5    รหัส ส 15101     2 ชั่วโมง/สัปดาห์        80 ชัว่โมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6    รหัส ส 16101     2 ชั่วโมง/สัปดาห์        80 ชัว่โมง/ปี 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
สาระที่ 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่

ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  1.2    เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ 2     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทยด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข                       
มาตรฐาน  ส 2.2    เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษาไว้

ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่

มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1    เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิต  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการจัดการ   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส11101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                            เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                     
............................................................................................................................. ...............................  
           ศึกษาพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ โดยสังเขป ความหมาย ความส าคัญ 
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ การสวดมนต์ การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานที่ตนนับถือ การแสดง
ตน เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา การเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว และโรงเรียน ลักษณะความสามารถ และลักษณะความดีของตนเองและผู้อื่น โครงสร้าง 
บทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน  ความหมายสิทธิ หน้าที่ ของตนเองในครอบครัว และ
โรงเรียน กิจกรรมในครอบครัว และโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน การบริหารจดัการรายรับรายจ่ายและการออม การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน การ
ท างานที่สุจริต   ชื่อวัน เดือน ปี  ประวัติความเป็นมาของตนเอง และครอบครัว การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของอดีตกับปัจจุบัน  สัญลักษณ์ชาติไทย แหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ทิศ
และท่ีตั้งของสิ่งต่างๆ รอบตัว แผนผัง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนและห้องเรียน การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมในครอบครัว
และโรงเรียน 
 โดยใช้ทักษะการบอกเล่าพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงตนเป็นศาสนิกชน
ที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ  และปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาอย่างเหมาะสม และ
ถูกต้อง ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อ่ืน และบอกผลจากการกระท านั้น บอกโครงสร้าง 
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ระบุบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเองในครอบครัว
และโรงเรียน ยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆ ระยะ ทิศ ของสิ่งต่างๆ รอบตัว  
ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต ประจ าวันและเห็นประโยชน์ของการออม ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน
อย่างประหยัด อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่างสุจริต แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน ใช้แผนผังง่ายๆ ในการแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน  
สังเกต เปรียบเทียบและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ท ากิจกรรมในครอบครัวและจัดระเบียบ
สิ่งแวดล้อมที่บ้านและช้ันเรียน 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้า เห็นคุณค่า และชื่นชมแบบอย่างการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เห็น
ความส าคัญของเวลา มีคุณธรรมจริยธรรมและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันเพื่อให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  
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รหัสตัวช้ีวัด   
ส 1.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4       
ส 1.2 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
ส 2.1 ป.1/1 , ป.1/2         
ส 2.2 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
ส 3.1 ป.1/1 , ป.1/2  , ป.1/3      
ส 3.2 ป.1/1  
ส 5.1 ป.1/1 , ป.1/2  , ป.1/3 , ป.1/4    
ส 5.2 ป.1/1 , ป.1/2  , ป.1/3  
รวม  23  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส12101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                            เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

........................................................................................................ .................................................... 
ศึกษา พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ 

ความหมาย ความส าคัญ หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่อ
ศาสดา และความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่ก าหนด แบบอย่างการด าเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่ก าหนด การท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลักศาสนา 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ ความส าคัญและคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ของศาสนาที่ตนนับถือ มารยาทไทย 
ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน อย่างเหมาะสม  แสดงพฤติกรรมใน
การยอมรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกัน ระบุผู้มีบทบาท อ านาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน ระบุสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร้างขึ้น บันทึกรายรับรายจ่ายของ
ตนเอง สรุปผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้และการออม ระบุต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพ
ของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก 
ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างคุ้มค่า  
 เพ่ือให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวช้ีวัด  
ส 1.1 ป.2/1 ,ป.2/2 ,ป.2/3 ,ป.2/4 ,ป.2/5 ,ป.2/6 ,ป.2/7        
ส 1.2 ป.2/1 ,ป.2/2  
ส 2.1 ป.2/1 ,ป.2/2 ,ป.2/3 ,ป.2/4           
ส 2.2 ป.2/1 ,ป.2/2  
ส 3.1 ป.2/1 ,ป.2/2  ,ป.2/3 ,ป.2/4          
ส 3.2 ป.2/1 ,ป.2/2  
ส 5.1 ป.2/1 ,ป.2/2  ,ป.2/3         
ส 5.2 ป.2/1 ,ป.2/2 ,ป.2/3 ,ป.2/4 
รวม  28  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส13101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                               เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ............................... 
ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสดาที่ตนนับถือ พุทธประวัติหรือ ประวัติศาสดา

แบบอย่างการด าเนินชีวิต ข้อคิดจากประวัติสาวกและศาสนิกชน ตัวอย่างความส าคัญของพระไตรปิฎกหรือ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพุทธศาสนาหรือหลัก
ปฎิบัติของศาสนาที่ตนนับถือพิธีกรรมทางศาสนาและวันส าคัญ เป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิก
ชนของศาสนาที่ตนนับถือ  ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น  การด าเนินชีวิตของตนเอง
และผู้อ่ืน ความส าคัญของวันหยุดราชการ บุคคลส าคัญของท้องถิ่น หน้าที่ของสมาชิกในชุมชนในการมีส่วน
ร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย ความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจในชั้นเรียนและชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนของโรงเรียน ชุมชน ความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้า  การใช้จ่ายของ
ตนเองในการด ารงชีวิต ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดมีผลต่อการผลิตแลการบริโภคสินค้าและบริการ 
ความส าคัญของภาษีและการแข่งขันทางการค้า  ที่มาของศักราช การเทียบศักราช  เหตุการณ์ส าคัญ การตั้ง
ถิ่นฐาน ลักษณะความส าคัญของประเพณีและวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม 
พระนามและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน วีรกรรมบรรพบุรุษ
ไทย แผนที่ แผนผัง  และภาพถ่าย  ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สถานที่ส าคัญ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความต้องการของมนุษย์ การเกิดมลพิษ 
       โดยใช้ทักษะการอธิบาย สรุป ยกตัวอย่าง บอกความหมาย ฝึกปฏิบัติ บอกความแตกต่าง จ าแนก 
วิเคราะห์  อธิบายเหตุผล สืบค้นเหตุการณ์ส าคัญ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ใช้แผนที่ 
แผนผัง และภาพถ่าย บอกความสัมพันธ์ เปรียบเทียบและอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
        เพ่ือให้ รักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดี
งาม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ปลูกฝังค่านิยม  ยึดหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข มีการด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  เห็นคุณค่าโบราณสถานและโบราณวัตถุ  มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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รหัสตัวช้ีวัด   
ส 1.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7        
ส 1.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ส 2.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4                
ส 2.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ส 3.1 ป.3/1 , ป.3/2  , ป.3/3                 
ส 3.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ส 5.1 ป.3/1 , ป.3/2  , ป.3/3                      
ส 5.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 
รวม  31  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส14101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4            
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    
............................................................................................................................. ............................... 

ศึกษาประวัติศาสนา ศาสดา หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตาม
กฎหมาย ความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม ของกลุ่มคนในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ใน
ชีวิตประจ าวัน อ านาจอธิปไตยและความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
กระบวนการเลือกตั้ง ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า และ
บริการ สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หน้าที่เบื้องต้น
ของเงิน แหล่งทรัพยากรและสิ่งต่างๆ ในจังหวัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 
 โดยใช้ทักษะแสดงตนมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา บ ารุงรักษา ศาสนสถาน 
ศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา เป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน เป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด ใช้แผนที่และภาพถ่าย ระบุลักษณะส าคัญทาง
กายภาพของจังหวัด ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ ของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด 
 เห็นคุณค่าชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ตามหลักศาสนา 
พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
และมีมรรยาทของความเป็นศาสนิกท่ีดีตามที่ก าหนด 
รหัสตัวช้ีวัด   
ส 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         
ส 1.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
ส 2.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  , ป.4/4 , ป.4/5     
ส 2.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
ส 3.1 ป.4/1 , ป.4/2  , ป.4/3       
ส 3.2 ป.4/1 , ป.4/2  
ส 5.1 ป.4/1 , ป.4/2  , ป.4/3       
ส 5.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
รวม   30   ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส15101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5            
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                              เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ............................... 
ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติความเป็นมาของศาสนา

รวมถึงหลักธรรม ค าสั่งสอน พิธีกรรมต่างๆตลอดจนการปฏิบัติในฐานะพลเมืองดีของประเทศ และการด ารง
ตนอยู่ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้ความเป็นมาขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น ประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่น อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล สังเกต และเปรียบเทียบ วิเคราะห์ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน และความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของ
ตน และมีความตระหนักท่ีจะอนุรักษ์สืบไป 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด   
ส 1.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7             
ส 1.2 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 
ส 2.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3         
ส 2.2 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 
ส 3.1 ป.5/1 , ป.5/2  , ป.5/3        
ส 3.2 ป.5/1 , ป.5/2   
ส 5.1 ป.5/1 , ป.5/2  , ป.5/3        
ส 5.2 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3  
รวม   27   ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส16101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                              เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ............................... 
ศึกษาความหมายความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ หรือความส าคัญ

ของศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด ความส าคัญของหลักธรรม
โอวาท 3  ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดและหลักธรรมส าคัญของ
ศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป ลักษณะส าคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอ่ืนๆ  ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ 
ในศาสนสถาน ประโยชน์ของการเข้าร่วมใน ศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
ตามท่ีก าหนด การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรม อันดีงาม คุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย บทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐบาล การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและ
ผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน วิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 
ธนาคารและรัฐบาล  ควมหมาย ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์
ไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ลักษณะทาง
กายภาพกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ในประทศ การแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 
 โดยใช้ทักษะการปฏิบัติในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา และ
หลักธรรม ศาสนพิธี เข้าร่วมพิธี เป็นศาสนิกชนที่ดี แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือเป็นศาสนิกชนของศาสนา
ที่ตนนับถือ แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เลือกรับและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่น ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพและสังคม
ของประเทศ จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน 
 เห็นคุณค่า ชื่นชม การประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด การท าความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา 
การสวดมนต์แผ่เมตตา และบริหารจิตเจริญปัญญา การมีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิ ในพระพุทธศาสนา 
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
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รหัสตัวช้ีวัด   
ส 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       
ส 1.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4            
ส 2.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5         
ส 2.2 ป.6/1 ,ป.6/2 , ป.6/3       
ส 3.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3           
ส 3.2 ป.6/1 , ป.6/2  
ส 5.1 ป.6/1 , ป.6/2           
ส 5.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3            
รวม   31   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
( วิชาประวัติศาสตร์ ) 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
วิชาประวัติศาสตร์ 1     รหัส ส 11102      1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
วิชาประวัติศาสตร์ 2     รหัส ส 12102      1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
วิชาประวัติศาสตร์ 3     รหัส ส 13102      1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
วิชาประวัติศาสตร์ 4     รหัส ส 14102      1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชาประวัติศาสตร์ 5     รหัส ส 15102      1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วิชาประวัติศาสตร์ 6     รหัส ส 16102      1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ปี 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

( วิชาประวัติศาสตร์ ) 

สาระที่ 4     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติ ไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส11102   ประวัติศาสตร์ 1                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                 เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 

 สังเกต ศึกษา ค้นคว้า การบอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น และบอกประวัติ    ความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง  บอกความเปลี่ยนแปลง  ของสภาพแวดล้อม  สิ่งของ  เครื่องใช้ 
หรือการด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย บอกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีตท่ีมีผลกระทบ
ต่อตนเองในปัจจุบัน และอธิบายความหมาย ความส าคัญของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย  และปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง บอกสถานที่ส าคัญซ่ึงเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  ได้แก่ วัด ตลาด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์
คริสต์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ พร้อมทั้งระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด   
ส 4.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
ส 4.2 ป.1/1 , ป.1/2  
ส 4.3 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
รวม  8   ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส12102   ประวัติศาสตร์ 2                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                 เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 

 สังเกต ศึกษาค้นคว้า การใช้ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  ล าดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง  สืบค้นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ  
พร้อมยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น เช่น วันสาร์ทเดือนสิบ และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจ
และควรอนุรักษ์ 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   รักความเป็นไทย            
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด   
ส 4.1 ป.2/1 , ป.2/2  
ส 4.2 ป.2/1 , ป.2/2  
ส 4.3 ป.2/1 , ป.2/2  
รวม  6   ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส13102   ประวัติศาสตร์ 3                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 

 ศึกษาวิเคราะห์การเทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงล าดับเหตุการณ์
ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ระบุปัจจัย             ที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน สรุปลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมของชุมชน และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง
กับชุมชนอ่ืน ๆ  รวมทั้งระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้
สถาปนาอาณาจักรไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยสังเขป พร้อมทั้งบอกวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   รักความเป็นไทย            
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 

รหัสตัวช้ีวัด   
ส 4.1 ป.3/1 , ป.3/2  
ส 4.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ส 4.3 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
รวม  8   ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส14102   ประวัติศาสตร์ 4                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4              
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                              เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 

 ศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษและสหัสวรรษ  อธิบาย  ยุคสมัยใน
การศึกษาประวัติของมนุษยชาติ  วิเคราะห์แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ ในการศึกษาความเป็นมาของ
ท้องถิ่นและการตั้งหลักแหล่ง และพัฒนาการของมนุษย์ ยุคก่อประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์  พร้อม
ทั้งยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย
และอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ประวัติและผลงาน
ของบุคคลส าคัญในท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ  สมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรคุณค่าแก่การ
อนุรักษ์ 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

รหัสตัวช้ีวัด   
ส 4.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
ส 4.2 ป.4/1 , ป.4/2  
ส 4.3 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
รวม  8   ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส15102   ประวัติศาสตร์ 5                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5               
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

................................................................................................................................................. ............ 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย รวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผล อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริง
กับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน  ที่มีต่อไทย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน โดยสังเขป และอธิบายพัฒนาการ
ของอาณาจักรอยุธยา – ธนบุรี ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การปกครอง ของอาณาจักร
อยุธยา รวมถึงบอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยา – ธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ พร้อมทั้งอธิบาย
ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ สมัยอยุธยาและธนบุรี   ที่น่าภาคภูมิใจควรค่าแก่การอนุรักษ ์
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

รหัสตัวช้ีวัด   
ส 4.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 
ส 4.2 ป.5/1 , ป.5/2  
ส 4.3 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
รวม   9  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



77 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส16102   ประวัติศาสตร์ 6                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย รวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผล อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริง
กับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน โดยสังเขป และอธิบายพัฒนาการ
ของอาณาจักรอยุธยา – ธนบุรี ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การปกครอง ของอาณาจักร
อยุธยา รวมถึงบอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยา – ธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ พร้อมทั้งอธิบาย
ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ สมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

รหัสตัวช้ีวัด   
ส 4.1 ป.6/1 , ป.6/2  
ส 4.2 ป.6/1 , ป.6/2  
ส 4.3 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 
รวม   8   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
( รายวิชาเพิ่มเตมิ   พระพุทธศาสนา ) 

 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
วิชา  พระพุทธศาสนา 1   รหัสวิชา  ส14201  1  ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ปี   
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชา  พระพุทธศาสนา 2   รหัสวิชา  ส15201     1  ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ปี     
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วิชา  พระพุทธศาสนา 3   รหัสวิชา  ส16201     1  ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ปี     
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

( รายวิชาเพิ่มเตมิ   พระพุทธศาสนา ) 
 
สาระที่ 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1    รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
                               ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม 
                               หลกัธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส  1.2    เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษา 
                               พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส14201   พระพุทธศาสนา 1                        ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                 เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    
............................................................................ ................................................................................   
  ศึกษาพุทธประวัติ โดยสังเขป ความหมาย ความส าคัญ หลักธรรมทางศาสนา การสวดมนต์ การ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน การแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาพุทธ ศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา 

โดยใช้ทักษะการบอกเล่าพุทธประวัติ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา บ าเพ็ญประโยชน์
ต่อวัดหรือศาสนสถาน แสดงตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาพุทธ และปฏิบัติตนในพิธีทางศาสนา 
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาอย่างเหมาะสม และถูกต้อง  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้า เห็นคุณค่า และชื่นชมแบบอย่างการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมของ
ศาสนาพุทธ มีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความส าคัญของพระพุทธ ศาสนาในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน 
2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมถึงประกาศธรรม 
3. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่อง

เล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง 
4. แสดงความเคารพ พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ใน

พระพุทธศาสนา 
5. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนาพุทธ 

พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ

พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาพุทธ 
7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาพุทธ เพ่ือการน าไปแก้ไขและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่ได้

อย่างสันติสุข 
8. มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่ก าหนด 

9. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาพุทธ ได้ถูกต้อง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส15201   พระพุทธศาสนา 2               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                         เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ............................... 
ศึกษา พระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ความหมาย ความส าคัญ หลักธรรมโอวาท 3 ใน

พระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา แบบอย่างการด าเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด การท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียน ตามหลักศาสนา  

โดยใช้ทักษะการปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา แสดงตนเป็นศาสนิก
ชนที่ดีของศาสนาพุทธและปฏิบัติตนในพิธีทางศาสนา พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาอย่างเหมาะสม 
และถูกต้อง  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้า เห็นคุณค่า และชื่นชมแบบอย่างการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมของ
ศาสนาพุทธ มีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญ หรือประวัติที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

2. แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 
3. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็นของพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือ 

การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
4. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม 
5. จัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง 
6. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนด  
7. มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส16201   พระพุทธศาสนา 3               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                        เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

..................................................................................... ....................................................................... 
ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา ข้อคิดจากประวัติสาวกและศาสนิกชน ตัวอย่างความส าคัญ

ของพระไตรปิฎก เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพุทธศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา
และวันส าคัญ เป็นพุทธมามกะ  
        โดยใช้ทักษะการอธิบาย สรุป ยกตัวอย่าง บอกความหมาย ฝึกปฏิบัติ บอกความแตกต่าง จ าแนก 
วิเคราะห์  อธิบายเหตุผล สืบค้นเหตุการณ์ส าคัญ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้า เห็นคุณค่า และชื่นชมแบบอย่างการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมของ
ศาสนาพุทธ มีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน 
2. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก 

เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง 
3. วิเคราะห์ความส าคัญและเคารพ พระรัตนตรัยปฏิบัติตนตามไตรสิขาและหลักธรรมโอวาท3ใน

พระพุทธศาสนา 
4. เห็นคุณค่าการสวดมนต์แผ่เมตตา และบริหารจิตเจริญปัญญามีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิใน

พระพุทธศาสนา 
5. ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพ่ือแก้ปัญหาอบายมุข และสิ่งเสพติด 
6. มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
7. อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา

ตามท่ีก าหนดและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
( รายวิชาเพิ่มเตมิ   หน้าท่ีพลเมือง ) 

 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
วิชา  หน้าที่พลเมือง 1   รหัสวิชา  ส11203   1  ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ปี   
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
วิชา  หน้าที่พลเมือง 2   รหัสวิชา  ส12203    1  ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ปี   
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
วิชา  หน้าที่พลเมือง 3   รหัสวิชา  ส13203    1  ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ปี   
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
วิชา  หน้าที่พลเมือง 4   รหัสวิชา  ส14203   1  ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ปี   
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชา  หน้าที่พลเมือง 5   รหัสวิชา  ส15203      1  ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ปี     
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วิชา  หน้าที่พลเมือง 6   รหัสวิชา  ส16203   1  ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ปี     
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1 
รหัสวิชา ส 11202   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง  

...................................................................................................................................... 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทายด้วย

วาจาและยิ้มแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เห็นความส าคัญของภาษาไทยปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
ในเรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่องการประหยัด ความเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด 
การรักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
ห้องเรียน ในเรื่องการเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เ กิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  
ความพิการความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน การละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผูม้ีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 1.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 
3.เห็นความส าคัญของภาษาไทย   
4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  

 5.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
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7.ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน   
8.ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
9.ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
10.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 2 
รหัสวิชา ส 12202   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   เวลา 40 ชั่วโมง  

...................................................................................................................................... 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยค าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม 

แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทยปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
ในเรื่องความขยันและความอดทน หลักการทรงงานในเรื่องการพ่ึงตนเองและรู้รักสามัคคีและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแต่งกาย การเข้าแถว 
การดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
ในเรื่องการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียน ในกรณีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
3.เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  

 5.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6.ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน     
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7.ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน   
8.ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น  
9.ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
10.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 3 
รหัสวิชา ส 13202   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เวลา 40 ชั่วโมง  

...................................................................................................................................... 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือน และการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 

แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
ในเรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละ หลักการทรงงานในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียรและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่อง
การใช้และการดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
ด้วยการไม่รังแก ไม่ท าร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปันยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชน 
ในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 1.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน 
3. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  

 5.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6.ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน     



89 

 
7.ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน 
8.ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
9.ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
10.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 4 
รหัสวิชา ส 14202   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เวลา 40 ชั่วโมง  

...................................................................................................................................... 
เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆ ในเรื่องการกล่าวค าต้อนรับ การ

แนะน าตัวเองและแนะน าสถานที่ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคม มีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ในเรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่
ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีวินัยและ
การข่มใจ หลักการทรงงาน ในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกินและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การ
รักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง กติกาด้วยหลักเหตุผลและ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน ในเรื่อง
การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการปฏิบัติตามเสียงข้าง
มากและยอมรับเสียงข้างน้อย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ใน
เรื่องการไม่รังแก ไม่ท าร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งใน
ท้องถิ่น ในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
 1. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคม 
3.มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
4. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
 5.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6.มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน 
7.ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว

และห้องเรียน 
8.ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
9.วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 5 
รหัสวิชา ส 15202   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   เวลา 40 ชั่วโมง  

...................................................................................................................................... 
เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเปน็ผูม้ีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการต้อนรับ

ผู้มาเยือน  รู้คุณค่า ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
การใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และความสามัคคี  หลักการทรงงาน ในเรื่องการท าตามล าดับขั้นและท างานอย่างมีความสุข
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด การ
รักษาของใช้ร่วมกัน และการดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้าง
กฎระเบียบด้วยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ี
ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกต้องและหลักเหตุผล การ
ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและ
สิ่งแวดล้อม  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากัน ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา วาจาดูหมิ่น
ผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเอง ในเรื่องการ
จัดการทรัพยากร และการขัดแย้งทางความคิด และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 1.เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
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2. รู้คุณค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 5.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6.มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
7.ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ

โรงเรียน 
8.ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพา

ซึ่งกันและกัน 
9.วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
10.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 6 
รหัสวิชา ส 16202   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เวลา 40 ชั่วโมง  

...................................................................................................................................... 
ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบัติตน

ตามกาลเทศะ และการต้อนรับผู้มาเยือน มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าและแนะน าผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ด้วยการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความใฝ่รู้ 
ความกตัญญูหลักการทรงงานในเรื่ององค์รวมและท าให้ง่ายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซือ่สัตย์สุจรติ ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝห่าความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน ใน
การใช้และดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ด้วยการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี 
การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและ
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา วาจาดู
หมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทย ในเรื่องการการ
ละเมิดสิทธิ การรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 1.ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 

2. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย   
4. เห็นคุณค่าและแนะน าผู้ อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์  
 5.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6.ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     
7.เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม

ของห้องเรียนและโรงเรียน  
8.ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพา

ซึ่งกันและกัน  
9.วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
10.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
วิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 1   รหัสวิชา  พ 11101 2  ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ปี   
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
วิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 2   รหัสวิชา  พ 12101  2  ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ปี   
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
วิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 3   รหัสวิชา  พ 13101   2  ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ปี   
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
วิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 4   รหัสวิชา  พ 14101    2  ชั่วโมง / สัปดาห์  80  ชั่วโมง / ปี   
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 5   รหัสวิชา  พ 15101    2  ชั่วโมง / สัปดาห์  80  ชั่วโมง / ปี   
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 6   รหัสวิชา  พ 16101    2  ชั่วโมง / สัปดาห์  80  ชั่วโมง / ปี   
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระที่  1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

สาระที่  2      ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

สาระที่  3    การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  

มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่  4      การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

สาระที่  5      ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1   ป้ อ งกั น และห ลี ก เลี่ ย งปั จจั ย เสี่ ย ง  พ ฤติ ก รรม เสี่ ย งต่ อ สุ ขภ าพ  อุบั ติ เห ตุ                         

การใช้ยา    สารเสพติด และความรุนแรง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ11101   สุขศึกษาและพลศึกษา 1                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                  เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 

ศึกษาวิเคราะห์เรื่องการเจริญเติบโต พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความส าคัญการ
เคลื่อนไหว จุดดี จุดด้อย ของตนเองและครอบครัว ศึกษามีทักษะในด้านการด าเนินชวิีต 

อธิบายลักษณะของอาหารและโภชนาการ การออกก าลังกาย ประเภทกิจกรรมพลศึกษา เกม กีฬา
ไทย กีฬาพ้ืนบ้าน การพักผ่อน และการนันทนาการ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ สุขภาพ และความปลอดภัย 
การดูแลรักษาร่างกายและสุขภาพ รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงโรค อุบัติเหตุและการใช้ยา การบริหาร
จัดการกับชีวิต 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด   ความเข้าใจ เพ่ือการมีสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
เกี่ยวกับสุขภาพ และความปลอดภัยในการด ารงชีวิต 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ  1.1   ป.1/1 ,  ป.1/2 
พ  2.1   ป.1/1 ,  ป.1/2  ,  ป.1/3 
พ  3.1   ป.1/1 ,  ป.1/2    
พ  3.2   ป.1/1 ,  ป.1/2 
พ  4.1   ป.1/1 ,  ป.1/2  ,  ป.1/3 
พ  5.1   ป.1/1 ,  ป.1/2  ,  ป.1/3 
รวม   15  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ12101   สุขศึกษาและพลศึกษา 2                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2              
เวลา  2  ชั่วโมง / สัปดาห์                                               เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 
ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา มีทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย 

เกมกีฬา รักการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอมีการสร้างสมรรถภาพวินัย  
อธิบายลักษณะความเคารพกฎกติกา ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา มีทักษะในการสร้างเสริม

สุขภาพ ป้องกันและหลีกเลี่ยงเป็นปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด เพ่ือให้มี
ทักษะในการป้องกันโรค การด ารงสุขภาพและการด ารงชีวิต 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด เพ่ือให้
มีทักษะในการป้องกันโรค การด ารงสุขภาพและการด ารงชีวิต   

 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ  1.1   ป.2/1 ,  ป.2/2  ,  ป.2/3 
พ  2.1   ป.2/1 ,  ป.2/2  ,  ป.2/3  ,  ป.2/4 
พ  3.1   ป.2/1 ,  ป.2/2    
พ  3.2   ป.2/1 ,  ป.2/2 
พ  4.1   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  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ13101   สุขศึกษาและพลศึกษา 3                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3              
เวลา  2  ชั่วโมง / สัปดาห์                                                 เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 
ศึกษาวิเคราะห์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม                

จิตวิญญาณ วิธีฝึกสมาธิ จุดดี จุดด้อย ของตนเองและครอบครัวศึกษา เพศศึกษา อาหาร โภชนาการ  
อธิบายลักษณะมีความรู้และทักษะการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย ประเภทพลศึกษา เกม และ

ชนิดกีฬาทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากล โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ การพักผ่อนและการนันทนาการ การสื่อสาร 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ รักษาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรค สารเสพติด เอดส์  อุบัติเหตุ
การใช้ยา เสริมสร้างความมีวินัย เคารพกฎ กติกา การมีน้ าใจของนักกีฬา เพ่ือให้มีทักษะในการป้องกันโรค 
ด ารงสุขภาพและการด ารงชีวิต 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ  1.1   ป.3/1 ,  ป.3/2  ,  ป.3/3 
พ  2.1   ป.3/1 ,  ป.3/2  ,  ป.3/3   
พ  3.1   ป.3/1 ,  ป.3/2    
พ  3.2   ป.3/1 ,  ป.3/2 
พ  4.1   ป.3/1 ,  ป.3/2  ,  ป.3/3  ,  ป.3/4  ,  ป.3/5 
พ  5.1   ป.3/1 ,  ป.3/2  ,  ป.3/3   
รวม   18  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ14101   สุขศึกษาและพลศึกษา 4                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4              
เวลา  2  ชั่วโมง / สัปดาห์                                             เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

.............................................................................................................................................................  
ศึกษาวิเคราะห์เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ 

สังคม จิตวิญญาณ สามารถด าเนินชีวิตในครอบครัว สังคม ได้อย่างมีความสุข  
อธิบายลักษณะและทักษะในการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย ประเภทของกิจกรรม พลศึกษา 

เกม และชนิดของกีฬาทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากล มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีวินัย เคารพในสิทธิ กติกา เห็นคุณค่า
ของชีวิต การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิต  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงโรค สารเสพติด มีหลักในการ
สร้างเสริมสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการด ารงชีวิต  

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ  1.1   ป.4/1 ,  ป.4/2  ,  ป.4/3 
พ  2.1   ป.4/1 ,  ป.4/2  ,  ป.4/3   
พ  3.1   ป.4/1 ,  ป.4/2  ,  ป.4/3  ,  ป.4/4 
พ  3.2   ป.4/1 ,  ป.4/2   
พ  4.1   ป.4/1 ,  ป.4/2  ,  ป.4/3  ,  ป.4/4   
พ  5.1   ป.4/1 ,  ป.4/2  ,  ป.4/3   
รวม   19  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ15101   สุขศึกษาและพลศึกษา 5                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              
เวลา  2  ชั่วโมง / สัปดาห์                                                เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 
ศึกษาวิเคราะห์เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ โครงสร้างของมนุษย์ ด้านร่างกาย  

จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ ครอบครัวอบอุ่น การมีคุณค่าของการเป็นเพศชาย เพศหญิง รักษาสุขภาพ
อนามัยทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ เพศสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์  

อธิบายลักษณะการเคลื่อนไหว อยู่กับที่และเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวแบบสมดุล เกม กีฬาไทย  
การละเล่นพ้ืนเมือง กีฬาสากล เกมนันทนาการและกีฬาที่ตนชอบ กิจกรรมเข้าจังหวะที่มีต่อสุขภาพและ
สมรรถภาพของร่างกาย มีการเคารพสิทธิของตนเองและของผู้อ่ืน มีวินัย ความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเอง รักษากฎกติกา ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพดี  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ รู้จักการป้องกันการบาดเจ็บ เกิดโรคและการตายก่อนวัย
อันสมควร การเลือกซ้ือของบริโภค การใช้ข้อมูลข่าวสาร จัดการอารมณ์และขจัดปัญหา ที่เกิด เห็นการออก
ก าลังกาย การพักผ่อน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและสังคม 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ  1.1   ป.5/1 ,  ป.5/2   
พ  2.1   ป.5/1 ,  ป.5/2  ,  ป.5/3   
พ  3.1   ป.5/1 ,  ป.5/2  ,  ป.5/43 ,  ป.5/4  ,  ป.5/5  ,  ป.5/6  
พ  3.2   ป.5/1 ,  ป.5/2  ,  ป.5/43 ,  ป.5/4   
พ  4.1   ป.5/1 ,  ป.5/2  ,  ป.5/43 ,  ป.5/4  ,  ป.5/5   
พ  5.1   ป.5/1 ,  ป.5/2  ,  ป.5/43 ,  ป.5/4  ,  ป.5/5   
รวม   25  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ16101   สุขศึกษาและพลศึกษา 6                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              
เวลา  2  ชั่วโมง / สัปดาห์                                                เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 
ศึกษาวิเคราะห์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การท างานของระบบต่าง ๆ  ที่มีผลต่อ

สุขภาพ สมรรถภาพ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของร่างกายที่มีผลต่อในวัยแรกรุ่น วิธีจัดการกับอารมณ์
และความเครียด คุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมทางเพศของ
มนุษย์และความสัมพันธ์ทางเพศ สุขอนามัยทางเพศ และการปฏิบัติตน ที่ถูกต้อง การมีเพศสัมพันธ์กับการ
ตั้งครรภ์ พัฒนาการทางเพศของมนุษย์  

อธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่และการเคลื่อนที่แบบบังคับสิ่งของ  การเคลื่อนไหวใน
การรับแรงและใช้แรง ให้เกิดความสมดุล การเล่นกีฬาประเภททีม การเล่น นันทนาการ และกีฬาที่ตนชื่น
ชอบ คุณค่าการมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี กฎกติกา ในการเข้าร่วมกิจกรรม การออกก าลังกาย การเล่น
เกมและกีฬา เพ่ือความปลอดภัย กลวิธีการรุก การป้องกันและความร่วมมือในการเข้าเล่นเกมและกีฬา 
เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนในการเข้าร่วมกิจกรรมและกีฬา ความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองในการเล่นเกมและกีฬาเป็นทีม  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด   ความเข้าใจ  วิธีทดสอบสมรรถภาพตามหลักการได้โดยวิธีง่าย ๆ 
ป้องกันโรค การบาดเจ็บและการตายก่อนวัยอันสมควร เลือกซื้ออาหารบริโภคเพ่ือสุขภาพ การใช้ข้อมูล
ข่าวสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดการอารมณ์และความเครียดเมื่อมีปัญหา ความส าคัญของการออกก าลังกาย  การ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคม 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ  1.1   ป.6/1 ,  ป.6/2   
พ  2.1   ป.6/1 ,  ป.6/2   
พ  3.1   ป.6/1 ,  ป.6/2  ,  ป.6/3 ,  ป.6/4  ,  ป.6/5    
พ  3.2   ป.6/1 ,  ป.6/2  ,  ป.6/3 ,  ป.6/4  ,  ป.6/5  , ป.6/6 
พ  4.1   ป.6/1 ,  ป.6/2  ,  ป.6/3 ,  ป.6/4 
พ  5.1   ป.6/1 ,  ป.6/2  ,  ป.6/3 
รวม   22  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

(รายวิชาเพ่ิมเตมิ) 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
วิชา  วอลเลย์บอล    รหัสวิชา  พ 13201   1  ชั่วโมง / สัปดาห์   20  ชั่วโมง / ปี   
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
วิชา  เทเบิ้ลเทนนิส    รหัสวิชา  พ 14201   1  ชั่วโมง / สัปดาห์   40  ชั่วโมง / ป ี
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชา  แบดมินตัน     รหัสวิชา  พ 15201   1  ชั่วโมง / สัปดาห์   40  ชั่วโมง / ป ี
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
วิชา  ฟุตซอล        รหัสวิชา  พ 16201   1  ชั่วโมง / สัปดาห์   40  ชั่วโมง / ป ี
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กีฬา) 
รหัสวิชา พ13201  วอลเลย์บอล     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                   เวลา 20 ชั่วโมง / ปี                

............................................................................................................................. ................................ 
 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลทั้งในประเทศ และต่างประเทศตลอดจนศึกษา

กติกาการเล่นวอลเลย์บอล วิวัฒนาการของกีฬาวอลเลย์บอลตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน 
มีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ในการส่งลูก การรับลูก การเสิร์ฟ การตบบอล การ

สกัดกั้น การบริหารร่างกาย การเล่นทีม กฎกติกาและมารยาทในการแข่งขัน 
มีสมรรถภาพทางกายมีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อการ

เล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล 
2. มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
3. มีทักษะการเล่นทีมฝ่ายรุก- รับ 
4. มีทักษะในการส่งลูก และรับลูก 
5. มีทักษะการเสิร์ฟ การตบบอล และการสกัดกั้น 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กีฬา) 
รหัสวิชา พ14201  เทเบิ้ลเทนนิส    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                  เวลา40ชั่วโมง / ปี  

............................................................................................................................. ................................               
ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสทั้งในประเทศ และต่างประเทศตลอดจนศึกษา

กติกาการเล่นเทเบิ้ลเทนนิส วิวัฒนาการของกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน 
มีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ในการส่งลูก การรับลูก การเสิร์ฟ การเล่นเกมส์รุก 

การเล่นเกมส์รับ การบริหารร่างกาย การเล่นประเภทคู่ กฎกติกาและมารยาทในการแข่งขัน 
มีสมรรถภาพทางกายมีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อการ

เล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส 
2. มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการเล่นกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส 
3. มีทักษะการเล่นฝ่ายรุก- รับ 
4. มีทักษะในการส่งลูก และรับลูก 
5. มีทักษะการเสิร์ฟ  

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กีฬา) 
รหัสวิชา พ15201  แบทมินตัน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                   เวลา40ชั่วโมง / ปี  

............................................................................................................................. ................................               
ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาแบทมินตันทั้งในประเทศ และต่างประเทศตลอดจนศึกษากติกา

การเล่นแบทมินตัน วิวัฒนาการของกีฬาแบทมินตันตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน 
มีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาแบทมินตัน ในการส่งลูก การรับลูก การเสิร์ฟ การเล่นเกมส์รุก 

การเล่นเกมส์รับ การบริหารร่างกาย การเล่นประเภทคู่ กฎกติกาและมารยาทในการแข่งขัน 
มีสมรรถภาพทางกายมีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อการ

เล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาแบทมินตัน 
2. มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการเล่นกีฬาแบทมินตัน 
3. มีทักษะการส่งลูก และรับลูก 
4. มีทักษะการเล่นเป็นฝ่ายรุก- ฝ่ายรับ 
5. มีทักษะการเล่นประเภทคู่ – เดี่ยว และเกมส์การแข่งขัน  

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กีฬา) 
รหัสวิชา พ16201  ฟุตซอล      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                           เวลา40ชั่วโมง / ปี  
............................................................................................................................. ................................               
          ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลทั้งในประเทศ และต่างประเทศตลอดจนศึกษากติกาการ
เล่นฟุตซอล วิวัฒนาการของกีฬาฟุตซอลตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน 

มีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตซอล ในการส่งบอล การรับบอล  การเล่นเกมส์รุก การเล่น
เกมส์รับ การบริหารร่างกาย การเล่นทีม การแช่งขัน กฎกติกาและมารยาทในการแข่งขัน 

มีสมรรถภาพทางกายมีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อการ
เล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล 
2. มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการเล่นกีฬาฟุตซอล 
3. มีทักษะการส่งบอล และรับบอล 
4. มีทักษะการเล่นเป็นฝ่ายรุก- ฝ่ายรับ 
5. มีทักษะการเล่นทีม และการแข่งขัน  

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
วิชาศิลปะ 1  รหัสวิชา  ศ11101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ป ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
วิชาศิลปะ 2  รหัสวิชา  ศ12101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ป ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
วิชาศิลปะ 3  รหัสวิชา  ศ13101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ป ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
วิชาศิลปะ 4  รหัสวิชา  ศ14101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์         80 ชั่วโมง/ป ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชาศิลปะ 5  รหัสวิชา  ศ15101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์         80 ชั่วโมง/ป ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วิชาศิลปะ 6  รหัสวิชา  ศ16101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์         80 ชั่วโมง/ป ี
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 1.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1    เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า 
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 2.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่ 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา  ศ11101   ศิลปะ 1                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                          เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 
ศึกษาและเรียนรู้การสร้างงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ  ขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวใน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  และสามารถสร้างงานทัศนศิลป์ได้  ศึกษาสิ่งต่างๆ ที่สามารถก่อก าเนิดเสียง ลักษณะของเสียงดัง 
– เบา ความช้า – เร็วของจังหวะ ความเกี่ยวข้องของบทกลอน  เพลงง่ายๆ ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ         
เล่าถึงประวัติความเป็นมาของมโนราห์  แสดงการเคลื่อนไหว ลักษณะต่างๆ การใช้ภาษาท่า  และการ
ประดิษฐ์ท่าประกอบมโนราห์อย่างง่าย  การเป็นผู้ชมที่ดี  การละเล่นของเด็กไทย และการแสดงนาฏศิลป์
ไทย โดยบอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยการทดลองสีด้วยเทคนิคง่ายๆ วาดภาพ
ระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง  บอกและอธิบายแหล่งก าเนิดของเสียง  ฟังและบอกระดับ
เสียงดัง เบา  ช้า  เร็วของจังหวะ  ท่องบทกลอน บอกบทเพลงที่ได้ยินในท้องถิ่นและเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน  เคลื่อนไหวเลียนแบบธรรมชาติ  คน สัตว์ สิ่งของ ปฏิบัติภาษาท่าและการแสดงนาฏศิลป์ที่
ตนชอบ ประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง ปฏิบัติตนในการเป็นผู้ชมที่ดี  
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสวยงามตามธรรมชาติ  เกิดความรู้สึกชื่นชมธรรมชาติ  สามารถคิดและ
แสดงความรู้สึกจากการรับรู้ความงาม  ความเพลิดเพลิน  เกิดความม่ันใจในตนเองในการสร้างงานทัศนศิลป์  
รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เห็นความส าคัญของเพลงไทยเกิดความรู้สึก
ชื่นชมเพลงไทย สามารถน ากิจกรรม  ของบทเพลงไปใช้เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินได้  เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ไทย  รักความเป็นไทย  เกิดความชื่นชมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่น  เกิดความเพลิดเพลิน
แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
สาระทัศนศิลป์ ศ1.1  ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3,ป.1/4,ป.1/5  ศ1.2  ป.1/1                                
สาระดนตรี 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                     
สาระนาฏศิลป์ ศ3.1  ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3,ป.1/4,ป.1/5  ศ3.2  ป.1/1                      
รวม    19 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา  ศ12101   ศิลปะ 2                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 

            ศึกษารูปร่าง  รูปทรง  เส้น  สี  งานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  3  
มิติ  ภาพปะติดจากกระดาษ  การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว  เนื้อหาเรื่องราว  ในงานทัศนศิลป์งาน
โครงสร้างเคลื ่อ น ไห ว   งานท ัศนศ ิล ป ์ใน ช ีว ิตป ระจ า ว ัน   ค วามส าค ัญ ของงานท ัศนศ ิลป ์ใช้
ชีวิตประจ าวันและในท้องถิ่น  ศึกษาสีสันของเสียงเครื่องดนตรี  เสียงมนุษย์ การฝึกโสตประสาท  
กาจ าแนกเสียง  การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลงการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง  การขับร้อง  
ความหมายและความส าคัญของเพลงที่ได้ยิน  บทเพลงในท้องถิ่น  กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  เข้าใจ
การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ  การประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหว  เพลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  หลักและ
วิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์  การใช้ภาษาท่าและนาฏศัพท์  มารยาทในการชมการแสดง และการละเล่นพื้นบ้าน  
โดยการบรรยายรูปร่าง  รูปทรง  ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม  สร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ มีทักษะ
พื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในสร้างงานทัศนศิลป์  3  มิติตามหลักเศรษฐกิจพอพียง สร้างภาพปะติด  
วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว  เลือกงานทัศนศิลป์  สร้างงานทัศนศิลป์ที่เป็นรูปแบบ  บอกความส าคัญและ
อภิปรายงานทัศนศิลป์ได้   จ าแนกแหล่งก าเนิดและคุณสมบัติของเสียง เคาะจังหวะและเคลื่อนไหวร่างกาย
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย  บอกความหมายและความส าคัญของ
เพลงที่ได้ยิน  บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง  และเสียงเครื่องดนตรีประกอบการแสดงมโนราห์ในท้องถิ่น  
แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น   เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่   แสดงการ
เคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ  แสดงท่าทางเพ่ือสื่อความหมายแทนค าพูด และท่าทาง
ประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  ระบุมารยาทในการชมการแสดง 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสวยงามของธรรมชาติ อันก่อให้เกิดความรู้สึกชื่นชมในธรรมชาติ  
สามารถคิดและแสดงความรู้สึกจากการรับรู้ความงาม มีความเพลิดเพลินเกิดความมั่นใจในตนเองในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ และรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เห็นความส าคัญและ คุณค่าของเพลงไทย  เพลงใน
ท้องถิ่น และเพลงสากล และสามารถน ากิจกรรมการ ร้องเพลง ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยความ
เพลิดเพลิน    เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  รักความเป็นไทย  เกิดความชื่นชมนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์
พ้ืนเมือง  สร้างความเพลิดเพลินแก่เองและผู้อ่ืน 
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รหัสตัวช้ีวัด 
สาระทัศนศิลป์ ศ 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   

ศ 1.2 ป.2/1,ป.2/2 
สาระดนตรี ศ 2.1 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4,ป.2/5  

ศ 2.2 ป.2/1,ป.2/2 
สาระนาฏศิลป์ ศ 3.1 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4,ป.2/5  

ศ 3.2 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3 
รวม         25   ตัวช้ีวัด 
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 ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา  ศ13101   ศิลปะ 3                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                 เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

................................................................................................................................................................................... 

            ศึกษารูปร่าง  รูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงาน
ทัศนศิลป์  เหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์  ทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
และงานทัศนศิลป์  เส้น สี  รูปร่าง  รูปทรง  และพ้ืนผิว  ทักษะพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งานปั้น  วาดภาพ
ระบายสีสิ่งของรอบตัว และงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์
ในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอพียง   รูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีที่พบในชีวิตประจ าวัน  สัญลักษณ์
แทนคุณสมบัติของเสียง  บทบาทหน้าที่ของเพลงส าคัญ  การขับร้องเดี่ยวและหมู่  โดยมีเครื่องดนตรี
ประกอบเพลงการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของเพลงและการใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ  เอกลักษณ์ของดนตรี
ในท้องถิ่น  ดนตรีกับการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น  การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ  หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์  ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์  หลักในการชมการแสดง  การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ  การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านมโนราห์ 
 บรรยายรูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง
ผลงานทัศนศิลป์  จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  วาดภาพระบาย
สีสิ่งของรอบตัว  ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง  บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์  ระบุสิ่งที่ชื่นชม และสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  ระบุ  จัดกลุ่มของภาพตาม
ทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์  เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นประวัติความเป็นมาของการสร้าง
โบสถ์ อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการสร้างโบสถ์ซึ่งเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น   ระบุรูปร่าง
ลักษณะของเครื่องดนตรีและเสียงในการแสดงมโนราห์ บอกบทบาทหน้าที่ของเพลง   และบรรเลงดนตรี
เคลื่อนไหวท่าทางตามอารมณ์ของ การแสดงท่าทางประกอบเพลง สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เสียงดนตรีและเสียงขับร้องของตนเองและผู้อ่ืนได้  น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม   ระบุลักษณะเด่น  เอกลักษณ์ความส าคัญ และประโยชน์ของอังกะลุงซึ่งเป็นดนตรีในท้องถิ่นได้  
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ อธิบาย
ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์  เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม  มีส่วนร่วม     ใน
กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย  บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์  บอกและระบุลักษณะเด่นของ
การแสดงนาฏศิลป์ ไทยและนาฏศิลป์ในท้องถิ่น 
 เพ่ือให้เข้าใจเห็นคุณค่าความงามของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ศิลปะของไทยศิลปะท้องถิ่น  เกิด
ความรู้สึกชื่นชม  ภาคภูมิ และเห็นคุณค่าความเป็นไทย  เห็นความส าคัญของดนตรีไทย  ดนตรีท้องถิ่น  มี
ความม่ันใจในการแสดงออกด้านดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่นรักความเป็นไทยและด ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
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รหัสตัวช้ีวัด  
สาระทัศนศิลป์ ศ 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    

ศ 1.2 ป.3/1,ป.3/2 
สาระดนตรี ศ 2.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6,ป.3/7  

ศ 2.2 ป.3/1,ป.3/2 
สาระนาฏศิลป์ ศ 3.1  ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5   

ศ 3.2 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 
รวม     29  ตัวชี้วัด 
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 ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา  ศ13101   ศิลปะ 3                                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                               เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

................................................................................................................................................................................... 

           ศึกษารูปร่าง  รูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงาน
ทัศนศิลป์  เหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์  ทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
และงานทัศนศิลป์  เส้น สี  รูปร่าง  รูปทรง  และพ้ืนผิว  ทักษะพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งานปั้น  วาดภาพ
ระบายสีสิ่งของรอบตัว และงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น   รูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีที่พบในชีวิตประจ าวัน  สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง  
บทบาทหน้าที่ของเพลงส าคัญ  การขับร้องเดี่ยวและหมู่  โดยมีเครื่องดนตรีประกอบเพลงการเคลื่อนไหว
ตามอารมณ์ของเพลงและการใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ  เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น  ดนตรีกับการ
ด าเนินชีวิตในท้องถิ่น  การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ  หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์  ที่มาของการแสดง
นาฏศิลป์  หลักในการชมการแสดง  การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  การแสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้านมโนราห์ 
 บรรยายรูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  ระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สร้าง
ผลงานทัศนศิลป์  จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  วาดภาพระบาย
สีสิ่งของรอบตัว  ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง  บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์  ระบุสิ่งที่ชื่นชม และสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  ระบุ  จัดกลุ่มของภาพตาม
ทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์  เล่าถึงท่ีมาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นประวัติความเป็นมาของการสร้าง
โบสถ ์ อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการสร้างโบสถ์ซึ่งเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น   ระบุรูปร่าง
ลักษณะของเครื่องดนตรีและเสียงในการแสดงมโนราห์ บอกบทบาทหน้าที่ของเพลง   และบรรเลงดนตรี
เคลื่อนไหวท่าทางตามอารมณ์ของ การแสดงท่าทางประกอบเพลง สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เสียงดนตรีและเสียงขับร้องของตนเองและผู้อ่ืนได้  น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม   ระบุลักษณะเด่น  เอกลักษณ์ความส าคัญ และประโยชน์ของอังกะลุงซึ่งเป็นดนตรีในท้องถิ่นได้  
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ อธิบาย
ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์  เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม  มีส่วนร่วม     ใน
กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย  บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์  บอกและระบุลักษณะเด่นของ
การแสดงนาฏศิลป์ ไทยและนาฏศิลป์ในท้องถิ่น 
 เพ่ือให้เข้าใจเห็นคุณค่าความงามของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ศิลปะของไทยศิลปะท้องถิ่น  เกิด
ความรู้สึกชื่นชม  ภาคภูมิ และเห็นคุณค่าความเป็นไทย  เห็นความส าคัญของดนตรีไทย  ดนตรีท้องถิ่น  มี
ความมั่นใจในการแสดงออกด้านดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่นรักความเป็นไทยและด ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
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รหัสตัวช้ีวัด  
สาระทัศนศิลป์ ศ 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    

ศ 1.2 ป.3/1,ป.3/2 
สาระดนตรี ศ 2.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6,ป.3/7  

ศ 2.2 ป.3/1,ป.3/2 
สาระนาฏศิลป์ ศ 3.1  ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5   

ศ 3.2 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 
รวม     29  ตัวชี้วัด 
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 ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา  ศ14101   ศิลปะ 4                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4              
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

................................................................................................................................................................................... 

ทัศนศิลป์ 
                มีความประทับใจจากความช านาญของธรรมชาติ  และสิ่งที่พบเห็นและน ามาจินตนาการและ
สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลป์ พิมพ์ภาพจากเศษวัสดุในท้องถิ่น รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะน าไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติตนตามวิถีชีวิติของตนเองและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง    ได้อย่างสวยงามด้วยวิธีการต่างๆ
ได ้ น าทัศนธาตุและเทคนิคใหม่ๆสร้างสรรค์งานทัศนศิลปะได้อย่างมั่นใจและสนุกสนานด้วยความเป็นอิสระ 
ดนตรี 
                ศึกษาการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านทั้งบรรเลงเดี่ยวและวง  การขับร้องประกอบเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้าน  การใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน  แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านตาม
ความเข้าใจ  แสดงความคิดเห็นเรื่ององค์ประกอบของดนตรีพ้ืนบ้าน  บอกเล่าถึงแหล่งที่มาของดนตรี
พ้ืนบ้าน  เข้าใจโอกาสในการน าไปใช้  และการใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้าน  ดนตรี
พื้นบ้านกับวัฒนธรรม 
นาฏศิลป์ 
                 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ   การแสดงบทบาทสมมติ  ภาษาท่า  นาฏย
ศัพท์  การใช้ภาษานาฏศิลป์  การแสดงนาฏศิลป์ตามแบบแผน  การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง  การ
แสดงพ้ืนเมือง  การเป็นผู้ชมที่ดี  การเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงพ้ืนบ้าน  น าประสบการณ์เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับกลุ่มสาระอ่ืน  การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
กิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อบ่งบอกถึงค่านิยม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง    
 
 รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 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     
ศ 1.2   ป. 4/1, ป.4/2 
ศ 2.1   ป. 4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 
ศ 2.2   ป. 4/1, ป.4/2 
ศ 3.1   ป. 4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
ศ 3.2   ป. 4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
รวมทั้งสิ้น  29  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา  ศ15101   ศิลปะ 5                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

................................................................................................................................................................................... 

ทัศนศิลป์ 
               ถ่ายทอดความคิดจินตนาการ  ความรู้สึก  ความประทับใจจากความงามของธรรมชาติ  ด้วย
การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์   โดยใช้ทัศนธาตุให้เป็นรูปร่าง  รูปทรงต่างๆ  ตามความสนใจด้วยการใช้
อุปกรณ ์ เป็นการสร้างสรรค์งานอย่างปลอดภัย 
                บอกความรู้สึกในการรับรู้ความงามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามของทัศนธาตุ 
รูปร่าง  รูปทรงต่างๆ  ในธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  สามารถใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งานให้เกิดการ
เรียนรู้  รวมทั้งบอกความเป็นมาและความชื่นชมในผลงานศิลปะในท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาไทย   และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ดนตรี 
                ศึกษาเพ่ือให้รู้ประวัติและวิวัฒนาการทางดนตรีไทย การสืบทอดดนตรีไทยที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมประเภทของเครื่องดนตรีไทย  สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องดนตรีไทย  ฝึกปฏิบัติให้มี
ทักษะในการขับร้องเพลงไทยและบรรเลงดนตรีไทย  เพ่ือสื่อความคิด จินตนาการ  ความรู้สึกประทับใจและ
เห็นคุณค่าไปสร้างสรรค์งานทางดนตรีไทย  ตลอดจนน าความรู้และหลักการทางดนตรีไทยไปใช้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆและชีวิตประจ าวัน  ยอมรับในภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีไทย 
 
นาฏศิลป์ 
                ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ พ้ืนฐานการละคร   ฝึกเทคนิคการแสดงเลียนแบบอย่างอิสระและ
จินตนาการ  หลักการแต่งเรื่องสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
                ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานทางนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบัติ  การเลียนแบบท่าทางอย่าง
อิสระ  จินตนาการ  และมีรูปแบบของการแต่งเรื่องจากประสบการณ์  การเคลื่อนไหวอย่างมีอิสระและมี
รูปแบบเพ่ือสื่อสารทางนาฏศิลป์โดยการใช้ภาษาท่า  นาฏยศัพท์มาประดิษฐ์ท่าร า  การแสดงนาฏศิลป์ไทย
อย่างมีแบบแผน  หลักความงามทางนาฏศิลป์  สู่การสร้างสรรค์ผลงาน  ทั้งนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน  การเป็นผู้ชมที่ดี  มีสมาธิ  น าประสบการณ์เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน  และตระหนักในคุณค่า
ของจัดกิจกรรมนาฏศิลป์  เพื่อบ่งบอกถึงค่านิยม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 
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รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7   
ศ 1.2   ป.5/1, ป.5/2 
ศ 2.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
ศ 2.2   ป.5/1, ป.5/2 
ศ 3.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 
ศ 3.2   ป.5/1, ป.5/2 
รวมทั้งสิ้น  26  ตัวชี้วัด 
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 ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา  ศ16101   ศิลปะ 6                                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                               เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    

................................................................................................................................................................................... 

ทัศนศิลป์ 
                 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  โดยใช้เทคนิคใหม่ๆอย่างมั่นใจ  สนใจและเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่
ในท้องถิ่นในการท ากิจกรรมทัศนศิลป์ได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบแสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความงามและความประทับใจและความคิดสร้างสรรค์    น าความรู้ความสามารถทาง
ทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  รู้ความเป็นมาเห็นความส าคัญและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญาไทย  และภูมิปัญญาสากล 
ดนตรี 
                ศึกษาเพ่ือให้รู้ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากล  การสืบทอดดนตรีสากลที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม  ประเภทของเครื่องดนตรีสากล  สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องดนตรีสากลและเพลง
ไทยสากล  ฝึกปฏิบัติให้มีทักษะในการขับร้องเพลงไทยสากล   อ่านโน้ตเพลงสากลและบรรเลงเพลง
สากล  เพ่ือสื่อความคิดและจินตนาการ  ความรู้สึกประทับใจและเห็นคุณค่า  น าไปสร้างสรรค์งานดนตรี
สากล  ตลอดจนน าความรู้และหลักการทางดนตรีสากลไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  และใน
ชีวิตประจ าวัน  ยอมรับในภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล 
นาฏศิลป์ 
              ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้และความสามารถ  เกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานด้านนาฏศิลป์
และละครสร้างสรรค์  ด้วยการพัฒนาทักษะการสังเกต  การปฏิบัติภาษาท่านาฏยศัพท์  การแสดงนาฏศิลป์
ไทย  การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง  การแสดงละครสด  ละครหน้ากาก  รูปแบบการแสดงโขน  สามารถ
เปรียบ เที ยบการแสดงในรูปแบบต่ างๆ   การเป็ นผู้ ชมที่ ดี   น าประสบการณ์ ไป เชื่ อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน  และตระหนักในคุณค่าของนาฏศิลป์  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และภูมิปัญญาสากล 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1   ป. 6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7   
ศ 1.2    ป. 6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ศ 2.1   ป. 6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
ศ 2.2    ป. 6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ศ 3.1    ป. 6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
ศ 3.2    ป. 6/1, ป.6/2  
รวมทั้งสิ้น  27  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
(รายวิชาเพ่ิมเตมิ) 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
วิชาทัศนศิลป์   รหัสวิชา  ศ11201 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         20 ชั่วโมง/ป ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
วิชาอังกะลุง   รหัสวิชา  ศ12201 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         20 ชั่วโมง/ป ี
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
วิชานาฏศิลป์   รหัสวิชา  ศ14201 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ป ี
วิชากลองยาว   รหัสวิชา  ศ14202 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ป ี
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชานาฏศิลป์ท้องถิ่นสตูล   รหัสวิชา  ศ15201 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ป ี
วิชาดนตรีไทย   รหัสวิชา  ศ15202 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ป ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วิชาร าวงมาตรฐาน  รหัสวิชา  ศ16201 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ป ี
วิชาดนตรีสากล   รหัสวิชา  ศ16202 1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ป ี
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา  ศ11201   ทัศนศิลป์                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                      เวลา 20  ชั่วโมง / ปี                                                                    

...................................................................... .......................................................................................  
  
 ศึกษา วิเคราะห์ รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัว ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว การใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆสร้างงานทัศนศิลป์ การ
ทดลองใช้สีไม้ด้วยเทคนิคต่างๆ การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ ในการสร้างและน าเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
  เพ่ือให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมายและประเภทของศิลปะได้ถูกต้อง 
           2. วิเคราะห์ลักษณะ ลายเส้น รูปร่าง รูปทรง  ขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัว ในธรรมชาติ และสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นได้ 
           3. บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 
           4. ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะได้ถูกต้อง 
           5. มีทักษะการใช้สีไม้ที่ถูกต้อง 
           6. มีทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างผลงานศิลปะได้ 
 7. สามารถเผยแพร่ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองได้ 
 8. บอกคุณค่างานทัศนศิลป์ได้ 
          9. บอกความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 
รหัสวิชา ศ12201 อังกะลุง     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  1 ชัว่โมง / สัปดาห์                      เวลา 20 ชั่วโมง / ปี                

............................................................................................................................. ................................ 
            

ศึกษาหลักการผสมวงดนตรีประเภท วงอังกะลุง อิทธิพลของอังกะลุง ขับร้องบรรเลงเพลงไทย 
อัตราจังหวะสองชั้นหรือชั้นเดี่ยว แสดงออกถึงการรับรู้ความไพเราะ โดยใช้องค์ประกอบของดนตรี 
 

โดยการจ าแนกแหล่งก าเนิดและคุณสมบัติของเสียงจากอังกะลุงการเคาะจังหวะของเครื่องดนตรี 
และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี พร้อมทั้งอนุรักษ์ สืบทอดศิลปะพ้ืนบ้าน ด้วยความภาคภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 

เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์ วิจารณ์ชื่นชมในคุณค่าทางความงาม และชื่นชมในคุณค่าความไพเราะของ
อังกะลุงและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยความเพลิดเพลินแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกหลักการผสมวงดนตรีประเภทอังกะลุงได้ 

2. ขับร้องบรรเลงเพลงไทยอัตราจังหวะชั้นเดี่ยวได้ 

3. ขับร้องบรรเลงเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้นได้ 

4. จ าแนกแหล่งก าเนิดและคุณสมบัติของเสียงจากอังกะลุงได้ 

5. เคาะจังหวะถูกต้องตามเครื่องดนตรี 

6. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีได้ 
 
รวม         6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

 รหัสวิชา ศ 14201 นาฎศิลป์                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
  เวลา 1 ชั่วโมง / สัปดาห์              เวลา  40  ชั่วโมง/ปี 
             
 

ศึกษาประวัติประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ รูปแบบการจัดแถว การแปรแถวในการแสดง
นาฏศิลป์  ฝึกปฏิบัติ ภาพท่าและนาฏยศัพท์  การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการประดิษฐ์ท่าร าประกอบ
เพลงที่นักเรียนมีความสนใจ และอยากฝึกปฏิบัติ  ประวัติความเป็นมาเพลงระบ าดอกบัว  
 โดยใช้ทักษะพื้นฐานในการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดทักษะพื้นฐานในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อนาฏศิลป์อย่างอิสระ 
 เห็นคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ชื่น
ชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและประเภทของนาฏศิลป์ไทย 

2. มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดแถวและการแปรแถวในรูปแบบต่างๆของการแสดงได้ 

3. มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการแสดงนาฏศิลป์ได้ 

4. มีความรู้ความเข้าใจในการน าภาษาท่าและนาฏยศัพท์มาประยุกต์ท่าร าในเพลงที่เลือกมาแสดง

ได้ 

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติเพลงระบ าดอกบัว  

6. ขับร้องเพลงระบ าดอกบัว ฟังจังหวะ ท านองและดนตรีประกอบได้ 

7. ปฏิบัติท่าร าประกอบเพลงระบ าดอกบัวได้ 

8. เห็นคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

9. เป็นผู้ชมที่ดี  

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
 รหัสวิชา ศ 15201 นาฎศิลป์ท้องถิ่นสตูล                             ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
  เวลา 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์                    เวลา  40  ชั่วโมง / ปี 
             
 
 ศึกษารูปแบบการแสดงพื้นบ้านของภาคต่างๆ ลักษณะประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ประวัติและ
ความเป็นมาเพลงขวัญสตูลและเพลงเที่ยวสตูล ตลอดจนการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่าร าให้สอดคล้องสัมพันธ์
กับจังหวะ ท านอง บทเพลง บทร้อง ลีลา ความสวยงาม ประกอบเพลงขวัญสตูลและเพลงเที่ยวสตูล โดย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
   เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึก
อย่างอิสระ  ในการประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงของจังหวัดสตูล  โดยน าเอาวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต  
ของคนในท้องถิ่น  มาดัดแปลงสร้างสรรค์และพัฒนาไปสู่การแสดง  
           เพ่ือสร้างความตระหนักและปลุกจิตส านึกให้เด็กเกิดความรู้สึกรักและภาคภูมิใจ หันมาใส่ใจท้องถิ่น
ของตน  ควรค่าแก่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดไว้ตลอดไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและประเภทของนาฏศิลป์ไทย 
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านของภาคต่างๆ 
 3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
 4.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงขวัญสตูล  และเพลงเที่ยวสตูล 
 5.  ขับร้องเพลงขวัญสตูล และเพลงเที่ยวสตูล ฟังจังหวะ  ท านองและดนตรีประกอบเพลงได้ 
 6.  มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เครื่องแต่งกายประกอบเพลงขวัญสตูลและเพลงเที่ยวสตูล 
 7.  ปฏิบัติท่าร าประกอบเพลงขวัญสตูลและเพลงเที่ยวสตูลได้ 
 8.  เห็นคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของจังหวัดสตูล 
 9.  เป็นผู้ชมที่ดี 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
   รหัสวิชา ศ 16201 (ร าวงมาตรฐาน)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                             
    เวลา 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์                                            เวลา  40  ชั่วโมง / ปี 
      
 
               มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของร าวงมาตรฐาน ความหมาย ขนบนิยมใน
การร า เช่น เครื่องดนตรี  การแต่งกาย การท าความเคารพก่อนร า  การร้องเพลงและฝึกปฏิบัติท่าร าของ
เพลงร าวงมาตรฐานในเพลงงามแสงเดือน  เพลงชาวไทย  เพลงร ามาซิมาร า เพลงคืนเดือนหงาย  เพลง
ดอกไม้ของชาติ เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า  เพลงยอดชายใจหาญ  
เพลงบูชานักรบ โดยใช้ทักษะการสังเกต การฝึกปฏิบัติเดี่ยวและเป็นกลุ่ม โดยให้มีการฝึกปฏิบัติเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง สามารถบอกท่าร าของแต่ละเพลงได้อย่างถูกต้อง   

โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล การแสวงหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ใช้กระบวนการกลุ่มในการศึกษา ฝึกปฏิบัติจริง ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย ร าวงมาตรฐาน  
 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของร าวงมาตรฐาน 
2.บอกความหมายเพลงร าวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย และเพลงร าซิมาร าได้ถูกต้อง 
3. บอกท่าร าของเพลงร าวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย และเพลงร าซิมาร าได้ถูกต้อง 
4. ร้องและร าเพลงร าวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงร าซิมาร าได้ 
5. บอกความหมายของเพลงคืนเดือนหงาย  เพลงดอกไม้ของชาติ เพลงหญิงไทยใจงาม และเพลงบูชานักรบ
ได้ถูกต้อง 
6. บอกท่าร าของเพลงคืนเดือนหงาย  เพลงดอกไม้ของชาติ เพลงหญิงไทยใจงาม และเพลงบูชานักรบได้
ถูกต้อง 
7. ร้องและร าเพลงร าวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย  เพลงดอกไม้ของชาติ เพลงหญิงไทยใจงามได้ 
8.บอกความหมายของเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า  เพลงยอดชายใจหาญ  เพลงบูชา
นักรบได้ถูกต้อง 
9. บอกท่าร าของเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า  เพลงยอดชายใจหาญ  เพลงบูชานักรบได้
ถูกต้อง 
10. ร้องและร าเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า  เพลงยอดชายใจหาญ  เพลงบูชานักรบได้ 
11.บอกเครื่องแต่งกายของร าวงมาตรฐานได้ 
12.บอกเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการร าวงมาตรฐานได้ 



128 

 
13. เห็นคุณค่าของร าวงมาตรฐาน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะและการแสดงร าวงมาตรฐาน 
14. น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
15. เป็นผู้ชมที่ด ี
รวม 15 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

รหัสวิชา ศ14202  รายวิชากลองยาว    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                         
เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์      เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
             
  

มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา ประเภทและส่วนประกอบของกลองยาว ปฏิบัติกลองยาว
โดยการเลือกผสมผสานองค์ประกอบ หลักการ เทคนิค และทักษะทางดนตรีให้ได้ผลตามต้องการใช้และ
บ ารุงรักษากลองยาวด้วยความระมัดระวัง ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ   

สร้างสรรค์บทเพลงส าหรับการบรรเลงกลองยาวอย่างง่าย ๆ เพ่ือประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และ
บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ อย่างเห็นคุณค่า และชื่นชมแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์ วิจารณ์
องค์ประกอบและความไพเราะของผลงานดนตรี ตามหลักทางดนตรี 

ปฏิบัติตามหน้าทับที่ก าหนดโดยสร้างสรรค์งานทางด้านดนตรีโดยใช้ประสบการณ์ และความรู้ทาง
ดนตรีตามความถนัดและบรรเลงดนตรีรวมเป็นวง  สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. รู้ประวัติความเป็นมาของดนตรีประเภทกลองยาว 
 2. พึงพอใจและยอมรับในภูมิปัญญาของการสร้าง งานดนตรีการสืบทอดงานดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 3. ขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยน าองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคทางดนตรีมาประยุกต์ใช้ให้
ได้ผลตามต้องการ 
 4. มีความริเริ่มในการท างาน 
 5. เลือกใช้ เก็บรักษา บ ารุงเครื่องดนตรี และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 6. สามารถท างานในฐานะผู้น า หรือสมาชิกของกลุ่ม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่ม 
 7. มีทักษะในกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ มีความรักงาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ตาม
สมควรแก่วัย 
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

รหัสวิชา ศ15202  รายวิชาดนตรีไทย    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                         
เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์      เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
             
  

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในหลักการขับร้องและ การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเดิม 
ตามโน้ตไทย  เพลงไทยอัตราจังวะต่างๆ เพลงที่ใช้ในพิธีต่างๆ สามารถแสดงความรู้สึกในการรับรู้ความ
ไพเราะของเสียงเพลงในรูปแบบต่างๆได้จากประสบการณ์   

แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์จากการฟังเพลง สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางบทเพลงไทยง่  แต่ง
เพลงและท านองเพลงความเข้าใจในวิธีใช้เครื่องดนตรีไทยและการดูแลรักษาที่ถูกวิธีการดูแลเก็บรักษาและใช้
เครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง 

ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามโน้ตและบทเพลงที่ก าหนดโดยสร้างสรรค์งานทางด้านดนตรีโดยใช้
ประสบการณ์ และความรู้ทางดนตรีตามความถนัดและบรรเลงดนตรีรวมเป็นวง  สามารถเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้  
ผลการเรียนรู้  

1.สามารถจ าแนกความแตกต่างลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรีไทย  การเกิดเสียงของเครื่อง
ดนตรีไทย และวงดนตรีไทย 

2.วิเคราะห์และจ าแนกความแตกต่างของบทเพลงจากความรู้สึกในการรับรู้ หลักการฟังเพลงและ
ดนตรี   

3.น าความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับวิชาอ่ืน และชีวิตประจ าวัน    

      4รู้และเข้าใจเรื่องทฤษฏีโน้ตไทยและสากล สามารถอ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลได้ 

5.ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยโดยน าเทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช้ให้ได้ผลตามต้องการ 

6.ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

7.รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีไทยในสมัยต่างๆ  รวมถึงดนตรีที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆของไทย 

รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

รหัสวิชา ศ16202  รายวิชาดนตรีสากล    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                         
เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์      เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 

             
 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในหลักการขับร้องและ การปฏิบัติการขับร้องเพลงสากล ตาม

โน้ตสากล  เพลงสมัยนิยม  เพลงที่ใช้ในพิธีต่าง ๆ กรรมเพลงประสานเสียง สามารถแสดงความรู้สึกในการ
รับรู้ความไพเราะของเสียงเพลงในรูปแบบต่างๆได้จากประสบการณ์   

แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์จากการฟังเพลง สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางบทเพลงสากล  แต่ง
เพลงและท านองเพลงความเข้าใจในวิธีใช้เครื่องดนตรีสากลและการดูแลรักษาที่ถูกวิธีการดูแลเก็บรักษาและ
ใช้เครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง 

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามโน้ตและบทเพลงที่ก าหนดโดยสร้างสรรค์งานทางด้านดนตรีโดยใช้
ประสบการณ์ และความรู้ทางดนตรีตามความถนัดและบรรเลงดนตรีรวมเป็นวง  สามารถเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้  
ผลการเรียนรู้  

1.หลักการขับร้องและ การปฏิบัติการขับร้องเพลงสากล ตามโน้ตสากล      เพลงสมัยนิยม  เพลงที่
ใช้ในพิธีต่าง ๆ   กรรมเพลงประสานเสียง   

2.สามารถแสดงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะของเสียงเพลงในรูปแบบต่างๆได้จาก
ประสบการณ ์

3.แสดงความคิดเห็น และ วิเคราะห์จากการฟังเพลง  

4.สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางบทเพลงสากล  แต่งเพลง และท านองเพลงได้   
5.วิธีใช้เครื่องดนตรีสากลและการดูแลรักษาที่ถูกวิธี  การดูแลเก็บรักษาและใช้เครื่องดนตรีอย่าง

ถูกต้อง 

6.ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามโน้ตและบทเพลงที่ก าหนด ตามความถนัดและสามารถบรรเลงรวม
เป็นวง สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
วิชาการงานอาชีพ 1   รหัสวิชา  ง11101         1 ชัว่โมง/สัปดาห์        40 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
วิชาการงานอาชีพ 2   รหัสวิชา  ง12101         1 ชัว่โมง/สัปดาห์        40 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
วิชาการงานอาชีพ 3   รหัสวิชา  ง13101         1 ชัว่โมง/สัปดาห์        40 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
วิชาการงานอาชีพ 4   รหัสวิชา  ง14101         1 ชัว่โมง/สัปดาห์        40 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชาการงานอาชีพ 5   รหัสวิชา  ง15101         1 ชัว่โมง/สัปดาห์        40 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วิชาการงานอาชีพ 6   รหัสวิชา  ง16101         1 ชัว่โมง/สัปดาห์        40 ชั่วโมง/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1   เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ   การ

จัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะ  การ
แสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว   

สาระที่ 2 การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง 2.1         เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
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 ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

รหัสวิชา  ง11101  การงานอาชีพ 1                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                              เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 
 ศึกษา วิเคราะห์  วิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง สังเกตการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้และวิธีท างาน 
จากการสาธิต ทดลองปฏิบัติและน าผลมาอภิปราย ก าหนดเป็นแนวทางในการท างาน ฝึกการท างานโดยเน้น
ขั้นตอนกระบวนการและนิสัยการท างาน สังเกตการปฏิบัติงานและผลงาน แล้วน ามาอภิปรายหา
ข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้น และท างานร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัวได้ ปรับปรุงงานอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของการท างานและมีนิสัยรักการท างาน  และศึกษาข้อมูล
ที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว บอกหน้าที่และประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยใช้กระบวนการท างานกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  และ   ทักษะการ
แสวงหาความรู้   

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท างาน  และศึกษาข้อมูลที่สนใจหรือแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
เพ่ือช่วยเหลือตนเอง   และช่วยให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  เห็นคุณค่า
ของการท างาน  และน าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง    
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
ง 2.1 ป.1/1 , ป.1/2 
รวม   5   ตัวช้ีวัด 
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 ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

รหัสวิชา  ง12101  การงานอาชีพ 2                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                
เวลา  1  ชั่วโมง / สัปดาห์                                             เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 
  ศึกษา  วิเคราะห์  ปฏิบัติและได้รับการฝึกฝนในงาน   บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน  การ
จัดวาง  เก็บเสื้อผ้า  รองเท้า  การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร  การกวาดบ้าน  การล้างจาน การ
เพาะเมล็ด  การดูแลแปลงเพาะกล้า  การท าของเล่น  การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว   ประโยชน์ของสิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  ภาพร่าง  2 มิติ  การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ  
ประโยชน์ของข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การรักษาแหล่งข้อมูล  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์   
 ผู้เรียนใช้กระบวนการ  ทักษะการแสวงหาความรู้  อธิบาย เพ่ือพัฒนาการท างาน  ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ  ตรงกับลักษณะงานต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดตามกระบวนการเทคโนโลยีเป็นขั้นตอน การสร้างสิ่งของเครื่องใช้การเลือกใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้  สืบค้น  ศึกษา 
วิเคราะห์  ปฏิบัติสร้างชิ้นงาน การจัดการค้นหาน าเสนอดูแลและรักษาท างานอย่างมีระบบ   

 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท างานการท างาน  เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม  
ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานใช้วสัดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ    ในการท างานอย่างเหมาะสม
กับงาน ประหยัด  ปลอดภัยน าความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ใน    การสร้าง
ของเล่นของใช้อย่างง่าย  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ป.2/1 , ป.2/2  , ป.2/3 
ง 2.1 ป.2/1 , ป.2/2  , ป.2/3 
รวม 10 ตัวช้ีวัด 
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 ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

รหัสวิชา  ง13101  การงานอาชีพ 3                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                            เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

........................................................................................................ ..................................................... 
ศึกษา  วิเคราะห์  ปฏิบัติและได้รับการฝึกฝนในงาน  การเลือกใช้เสื้อผ้า  การจัดเตรียมอุปกรณ์การ

เรียน  การท าความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน  การกวาด ถู ปัดกวาด เช็ดถู บ้านเรือน  การท าความ
สะอาดห้องเรียน  การปลูกผักสวนครัว  การบ ารุงรักษาของเล่น  การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว  การ
ประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ   โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น   การสร้างของเล่น หรือของใช้ อย่างเป็นขั้นตอน  
ภาพร่าง 2 มิติ  การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้  เทคโนโลยีสะอาด  การค้นหาข้อมูล  วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยี 
 โดยใช้กระบวนการ  ทักษะการแสวงหาความรู้  อธิบาย เพ่ือพัฒนาการท างาน  ทักษะการจัดการ
กระบวนการแก้ปัญหา ช่วยเหลือตนเองครอบครัว  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ  ตรงกับลักษณะงาน
ต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดตามกระบวนการเทคโนโลยีเป็นขั้นตอน การสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  ศึกษาดู
งานแหล่งเรียนรู้  สืบค้น  ศึกษา วิเคราะห์  ปฏิบัติสร้างชิ้นงาน การจัดการค้นหาน าเสนอ ดูแลและรักษา
ท างานอย่างมีระบบ   

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท างาน การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม  
ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานดว้ยความสะอาด ความรอบคอบ   และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ผู้เรียนท างานอย่างเป็นกระบวนการเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  มีการ
จัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ง 2.1 ป.3/1 , ป.3/2 
รวม   8  ตัวช้ีวัด 
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 ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

รหัสวิชา  ง14101  การงานอาชีพ 4                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                          เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 
 อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ในการท างาน สามารถท างานตามขั้นตอนในการ
ดูแลของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เสื้อผ้า การจัดโต๊ะและกระเป๋านักเรียน การปลูกพืชประเภทไม้ดอก ไม้ประดับ
บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้  
ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ มารยาทในการรับแขก การรับประทานอาหาร การใช้ห้องเรียน ห้องน้ า 
ห้องส้วม 

โดยผู้เรียนใช้กระบวนการ  ทักษะการแสวงหาความรู้  กระบวนการปฏิบัติมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน  ฝึกการแก้ปัญหาเมื่อพบปัญหาในการท างานตนเองและงานกลุ่ม  ใช้
กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละมีเจตคติที่ดี  เห็นความส าคัญ  เสียสละ อดทน  ขยัน  
ซื่อสัตย์  ต่อการท างานตามกระบวนการท างาน ลงมือปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
การตัดสินใจแก้ปัญหา การท างานอย่างมีเหตุผล   

มีความคิดริเริ่มในการท างานมีความรับผิดชอบ มีจิตในการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกวิธี   มีความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการท างาน ฝึกปฏิบัติในฐานะผู้น า สร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีมีนิสัยรักการท างาน สังเกตการณ์ปฏิบัติงานและน าผลงานมาอธิบายหาข้อบกพร่อง ปรับปรุงแก้ไข และ
น าแนวทางเทคโนโลยีมาพัฒนางานอาชีพที่สุจริตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวช้ีวัด 
ง 1.1   ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 
ง 2.1   ป.4/1   
 
รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

รหัสวิชา  ง15101  การงานอาชีพ 5                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                               เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 
บอกความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และฝึกการท างาน สามารถท างานตามขั้นตอนของการจัด

ตกแต่งบ้าน บริเวณบ้าน ประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านและจัดห้องต่างๆ ภายในบ้าน ก าหนดรายการอาหาร การ
เตรียมอาหาร การจัดเก็บอาหารให้เป็นหมวดหมู่ การเลือกใช้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ การซ่อมแซมเสื้อผ้า การ
ขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชชนิดต่างๆ บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดเก็บ
เอกสารต่างๆ และดูแลรักษาของใช้ ส่วนตัวและส่วนรวม 

โดยผู้เรียนใช้กระบวนการ  ทักษะการแสวงหาความรู้โดยผู้เรียนใช้กระบวนการ  ทักษะการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการปฏิบัติมีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน  ฝึกการแก้ปัญหา
เมื่อพบปัญหาในการท างานตนเองและงานกลุ่ม  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละมีเจต
คติท่ีดี  เห็นความส าคัญ  เสียสละ อดทน  ขยัน  ซื่อสัตย์  ต่อการท างานตามกระบวนการท างาน ลงมือ
ปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การตัดสินใจแก้ปัญหา การท างานอย่างมีเหตุผล   

มีความคิดริเริ่มในการท างานมีความรับผิดชอบ มีจิตในการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกวิธี   มีความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการท างาน ฝึกปฏิบัติในฐานะผู้น า สร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีมีนิสัยรักการท างาน สังเกตการณ์ปฏิบัติงานและน าผลงานมาอธิบายหาข้อบกพร่อง ปรับปรุงแก้ไข และ
น าแนวทางเทคโนโลยีมาพัฒนางานอาชีพที่สุจริตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4   
ง 2.1 ป.5/1 ป.5/2   
 
รวม 6 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

รหัสวิชา  ง16101  การงานอาชีพ 6             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์                                         เวลา  40  ชั่วโมง / ปี                                                                    

.............................................................................................................................................................  

 ศึกษา  วิเคราะห์  ปฏิบัติและได้รับการฝึกฝนในงาน การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านการปลูกไม้
ดอก หรือ ไม้ประดับหรือปลูกผักการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของห้องเรียน  การจัดเก็บเอกสารการเงิน  
การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ให้สมาชิกในครอบครัวการติดตั้ง  ประกอบ ของใช้ในบ้านการประดิษฐ์ของ
ใช้  ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว  หรือเพ่ือน ในโอกาสต่าง ๆมารยาทการท างานกับสมาชิกใน
ครอบครัวและผู้อ่ืน ระบบเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานตามข้ันตอนก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม
ข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด ภาพร่าง  3 มิติแผนที่ ความคิด การเจาะ  หลักการ
เบื้องต้นของการแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  การเก็บรักษาข้อมูลการจัดท าข้อมูลการใช้
ซอฟต์แวร์น าเสนอ  การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการสร้างชิ้นงานใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ชิ้นงานการส ารวจตนเอง คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
 ผู้เรียนใช้กระบวนการ  ทักษะการแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาการท างาน   ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา  กระบวนการเทคโนโลยีเป็นขั้นตอน การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิ ธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยีศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้  สืบค้น   ปฏิบัติ  ท างานอย่างมีระบบ  มีกลยุทธ์ท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
เลือกใช้และประยุกต์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกฝนสร้างประสบการณ์การสร้างอาชีพ
ศึกษา วิเคราะห์  ปฏิบัติสร้างชิ้นงานการฝึก ปฏิบัติการสร้างอาชีพ 

 ผู้เรียนเห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริตเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพมีความรับผิดชอบในการ
ท างานท างานตามกระบวนการท างานมีการท างานที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการเทคโนโลยีในการท างาน 
ด้วยความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม  มุ่งมั่นอดทน  เอ้ือเฟ้ือ  เสียสละ มี
คุณธรรม  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน แก้ปัญหาการท างาน
อย่างมีเหตุผลใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารข้อมูลใช้เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานมีความพร้อม ทักษะในการ
พัฒนาอาชีพ อย่างมีจิตส านึกความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รหัสตัวช้ีวัด 
ง1.1 ป.6/1 , ป.6/2, ป.6/3 
ง2.1 ป.6/1 , ป.6/2 
รวม 5ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
วิชาภาษาอังกฤษ 1        รหัส อ 11101   1 ชั่วโมง/สัปดาห ์         120 ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
วิชาภาษาอังกฤษ 2        รหัส อ 12101   1 ชั่วโมง/สัปดาห ์         120 ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
วิชาภาษาอังกฤษ 3        รหัส อ 13101   1 ชั่วโมง/สัปดาห ์         120 ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
วิชาภาษาอังกฤษ 4        รหัส อ 14101   2 ชั่วโมง/สัปดาห ์         80 ชั่วโมง/ป ี
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชาภาษาอังกฤษ 5        รหัส อ 15101   2 ชั่วโมง/สัปดาห ์         80 ชั่วโมง/ป ี
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วิชาภาษาอังกฤษ 6        รหัส อ 16101   2 ชั่วโมง/สัปดาห ์         80 ชั่วโมง/ป ี
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

สาระที่  1   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1     เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่าง

มีเหตุผล 

มาตรฐาน ต  1 .2     มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต  1 .3     น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด
และการเขียน 

สาระที่  2   ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต  2 .1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต  2 .2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สาระที่  3   ภาษากับความสัมพันธ์กบักลุม่สาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต  3 .1     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐาน

ในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระที่  4   ภาษากับความสัมพันธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต  4 .1     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต  4 .2     ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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 ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รหัสวิชา  อ11101   ภาษาอังกฤษ 1                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
เวลา  3 ชั่วโมง / สัปดาห์                                          เวลา  120  ชั่วโมง / ปี                                                                    
.............................................................................................................................. .............................. 

ศึกษาค าศัพท์และตัวอักษรและเสียงการอ่านออกเสียงค า การสะกดค าง่าย ๆ การตอบค าถามจาก
การฟังเรื่องใกล้ตัว การพูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  การใช้ค าสั่งง่าย ๆ ของ
ตนเอง การพูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆเกี่ยวกับตนเอง ตามแบบที่ฟัง การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัวในท้องถิ่น เทศกาลวันส าคัญ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ตัวอักษรและเสียง 
ตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การฟัง พูด
ในสถานการณ์ง่าย ๆ ตามหลักเศรษฐกิจพอพียง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศ การ
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวในท้องถิ่น  

โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
สื่อสารทางภาษา สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของเจ้าของภาษา รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี 
เทศกาล งานฉลอง และแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับวัย  

เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 
 
ตัวช้ีวัด   

ต 1.1   ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4   
ต 1.2  ป.1/1  
ต 1.3  ป.1/1  
ต 2.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3   
ต 2.2 ป.1/1   
ต 3.1  ป.1/1  
ต 4.1  ป.1/1  
ต 4.2  ป.1/1  
รวม  16  ตัวชี้วัด 

 
หมายเหตุ : ชุมนุม และกิจกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระดับ ป.1-3 จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการ
ใช้สื่อเสริม แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยี ส่งเสริมการสอนและสร้างแรงจูงใจ และการสอนเสริมผู้เรียนที่มี
ความต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รหัสวิชา  อ12101   ภาษาอังกฤษ 2                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                
เวลา  3 ชั่วโมง / สัปดาห์                                               เวลา  120  ชั่วโมง / ปี                                                                    

............................................................................................................................. ................................ 

ศึกษาค าสั่งและค าขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง ตัวอักษรและเสียง ออกเสียงค า สะกดค า และประโยคง่ายๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกภาพตรงตามความหมายของค า  กลุ่มค าและประโยคที่ฟังตอบค าถามจาก
การฟังประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ  ค าง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตาม
แบบที่ฟัง ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง ขอ
และให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง และเรื่องใกล้ตัว พูดและท าท่าประกอบตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ฟัง พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ตามหลักเศรษฐกิจพอพียงที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสื่อสารทางภาษา สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด   
ต 1.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4  
ต 1.2  ป.1/1  
ต 1.3  ป.1/1 
ต 2.1  ป.1/1 ป.1/2  ป.1/3   
ต 2.2  ป.1/1 
ต 3.1 ป.1/1 
ต 4.1 ป.1/1 
ต 4.2 ป.1/1 
รวม  16  ตัวชี้วัด 
หมายเหตุ : ชุมนุม และกิจกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระดับ ป.1-3 จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการ
ใช้สื่อเสริม แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยี ส่งเสริมการสอนและสร้างแรงจูงใจ และการสอนเสริมผู้เรียนที่มี
ความต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รหัสวิชา  อ13101   ภาษาอังกฤษ 3                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
เวลา  3 ชั่วโมง / สัปดาห์                                          เวลา  120  ชั่วโมง / ปี                                                                    
............................................................................................................................. ................................ 

ศึกษาค าศัพท์และตัวอักษรและเสียงการอ่านออกเสียงค า การสะกดค าง่าย ๆ การตอบค าถามจาก
การฟังเรื่องใกล้ตัว การพูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การใช้ค าสั่งง่าย ๆ ของ
ตนเอง การพูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆเกี่ยวกับตนเอง ตามแบบที่ฟัง การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัวในท้องถิ่น เทศกาลวันส าคัญ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ตัวอักษรและเสียง 
ตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การฟัง พูด
ในสถานการณ์ง่าย ๆ ตามหลักเศรษฐกิจพอพียง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศ การ
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวในท้องถิ่น  

โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
สื่อสารทางภาษา สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของเจ้าของภาษา รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี  
เทศกาล งานฉลอง และแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับวัย  

เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 

 
ตัวช้ีวัด   
ต 1.1  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3 ป.3/4 
ต 1.2 ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3 ป.3/4  ป.3/5 
ต 1.3  ป.3/1 ป.3/2  
ต 2.1  ป.3/1  ป.3/2 ป.3/3 
ต 2.2 ป.3/1  
ต 3.1  ป.3/1 
ต 4.1  ป.3/1  
ต 4.2 ป.3/1 
รวม  16 ตัวชี้วัด 
 
หมายเหตุ : ชุมนุม และกิจกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระดับ ป.1-3 จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการ
ใช้สื่อเสริม แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยี ส่งเสริมการสอนและสร้างแรงจูงใจ และการสอนเสริมผู้เรียนที่มี
ความต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รหัสวิชา  อ14101   ภาษาอังกฤษ 4                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                            เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    
................................................................................................................................... .......................... 

ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าง่าย ๆ ในสถานศึกษา ค า กลุ่มค า ประโยค  ข้อความง่าย ๆ และ
บทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน  ภาพ หรือสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยค เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ  ประโยค บทสนทนา นิทานที่มีภาพประกอบ ค าถาม
เกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ การพูดแทรก
อย่างสุภาพ ประโยคข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง  เพ่ือน และบุคคลใกล้ตัว ส านวนการตอบรับ  ค าศัพท์ 
ประโยคที่ใช้แสดงความต้องการ และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ  ประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว เพื่อน และครอบครัว  ค าและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก ข้อความที่ใช้ในการ
พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์ และเรื่องใกล้ตัว  ค า กลุ่มค าที่มีความหมายสัมพันธ์ของสิ่งต่าง 
ๆ  ใกล้ตัว ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว มารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค าศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล วันส าคัญ งาน
ฉลอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย  ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลองตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย การค้นคว้า  การรวบรวม และ ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน การสืบค้นและการรวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ   

โดยใช้ทักษะการฟัง  การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการ
สื่อสารทางภาษา สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
 เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลิน และใช้เป็น
เครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคม
โลก  เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวผู้เรียน  สามารถ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ตัวช้ีวัด   
ต 1.1  ป.4/1   ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4  
ต 1.2  ป.4/1  ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 
ต 1.3  ป.4/1   ป.4/2 ป.4/3 
ต 2.1  ป.4/1   ป.4/2 ป.4/3 
ต 2.2 ป.4/1   ป.4/2 ป.4/1              
ต 4.1  ป.4/1    ป.4/1      
รวม  20  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รหัสวิชา  อ15101   ภาษาอังกฤษ 5                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                              เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    
.............................................................................................................................................................  

ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน าการ อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ บทกลอนสั้นๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้ เครื่องหมาย
วรรคตอนและการล าดับค า โครงสร้างประโยคภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย เลือก ระบุ ประโยค หรือ 
ข้อความสั้นๆ ตรงตามสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน นิทานบทสนทนา และเรื่องสั้น พร้อมตอบค าถาม
จากเรื่องที่ฟัง หรือ อ่าน พูด เขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูลแสดงความรู้สึก ความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ 
ตอบรับหรือปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน ครอบครัวเรื่องใกล้ตัว และ
สิ่งแวดล้อม  พูดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบการ เขียนภาพแผนผัง แผนภูมิและ
ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ฟัง หรือ อ่าน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว เปรียบเทียบ
ความเหมือน ความต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีท้องถิ่นของเจ้าของภาษากับของไทย การ
ใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและกิริยา ท่าทางตาม มารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  รวบรวมค าศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ จากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและ เขียน   การใช้
ภาษาต่างประเทศสื่อสารสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

โดยใช้ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการ
สื่อสารทางภาษา  สามารถแสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของภาษา
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารแสดงความรู้สึกอย่างมีเหตุผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  รักการท างาน ใฝ่เรียนรู้ ผู้เรียน  สามารถ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด   
ต 1.1    ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 
ต 1.2   ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 
ต 1.3   ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 
ต 2.1   ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 
ต 2.2  ป.5/1 ป.5/1 ป.5/1 ป.5/1 ป.5/1 
รวม  20  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รหัสวิชา  อ16101   ภาษาอังกฤษ 6                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
เวลา  2 ชั่วโมง / สัปดาห์                                             เวลา  80  ชั่วโมง / ปี                                                                    
............................................................................................................................................. ............... 

ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน า ออกเสียงประโยค ข้อความ บทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนและการล าดับค า โครงสร้างประโยคภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย  ประโยค หรือ ข้อความสั้น ๆ 
ตรงตามสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน นิทานบทสนทนา และเรื่องสั้น ค าถามจากเรื่องที่ฟัง หรือ อ่าน 
พูด เขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูลแสดงความรู้สึก ความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ ตอบรับหรือปฏิเสธ การ
ให้ความช่วยเหลือ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน ครอบครัวเรื่องใกล้ตัว และสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  การเขียนภาพแผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟัง หรือ อ่าน เกี่ยวกับเรื่องต่าง 
ๆ ใกล้ตัว ความเหมือน ความต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีท้องถิ่นของไทยกับเจ้าของภาษา 
มารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
การใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
โรงเรียน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

โดยใช้ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการ
สื่อสารทางภาษา สามารถแสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของภาษา
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารแสดงความรู้สึกอย่างมีเหตุผล 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ  เพ่ือเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนา
แสวงหาความรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย  รักการท างาน ใฝ่เรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด   
ต 1.1  ป.6/1    ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 
ต 1.2  ป.6/1   ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 
ต 1.3  ป.6/1    ป.6/2 ป.6/3 
ต 2.1  ป.6/1    ป.6/2 ป.6/3 
ต 2.2  ป.6/1    ป.6/1 
ต 3.1  ป.6/1 
ต 4.1  ป.6/1  
ต 4.2  ป.6/1 
รวม  20  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(รายวิชาเพิ่มเตมิ  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 

 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร          รหัส อ15202           1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ปี 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 15201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5     เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
   
   

เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง รูปประโยคและโครงสร้างประโยค ค า กลุ่มค าและประโยค การถ่ายโอนเป็น 
ภาพ สัญลักษณ์เรื่องราว บทอ่าน สนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทาน บทกลอนสั้นๆ การใช้ถ้อยค าส านวนที่ใช้ 
ในเทศกาลในเรื่องเสียงสระ พยัญชนะค า วลีประโยคและข้อความที่ซับซ้อน ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม 
อ่านออกเสียงค ากลุ่มค า ประโยคข้อความ บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงและการใช้ถ้อยค า  น ้า
เสียง การพูด  
 เพ่ือให้นักเรียนสามารถโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลใช้ค าสั่ง ค าขอร้องและให้ค าแนะน า
แสดงความต้องการแสดงความรู้สึก แสดงความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่ายๆ พูด 
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน มี
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน) สนุกสนานและเพลิดเพลินจากกิจกรรม
ภาษาต่างประเทศ  
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นประโยชน์การเรียนภาษาต่างประเทศ ในการแสวงหาความรู้ความบันเทิง และ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมมีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละและมีสัมมาคารวะ  

 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายและชนิดของค าศัพท์รูปประโยคและการล าดับค า (order) ตามโครงสร้างประโยคได้ 
2. พูดหรือเขียนในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทางภาษาได้ 
3. พูด อ่านออกเสียงค า วลี ประโยค ข้อความสั้นๆ บทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
4. พูด บอกวิธีท าข้ันตอนของการท ากิจกรรมภาษาต่างประเทศได้ 
5. พูด  เขียนค า วลีประโยคถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสารสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานการณ์
ต่างๆ ได ้
6. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เข้าร่วมกิจกรรม ทางภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
7. บอกเวลาและตอบค าถามจากการฟัง อ่านค า วลี ข้อความสั้นๆ บทสนทนาได้  
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(รายวิชาเพิ่มเตมิ  ภาษาจีน) 

 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วิชาภาษาจีน                      รหสั จ16202            1 ชั่วโมง/สัปดาห์         40 ชั่วโมง/ปี 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 16201 ภาษาจีนเบื้องต้นและวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6     เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
   
 ศึกษาภาษาท่าทาง ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง การถ่ายโอนข้อความ
เรื่องสั้น เรื่องเล่า ข้อมูลและข่าวสารจากสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาง่ายๆ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตนขอและให้ข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็น 
ใช้ภาษาเพ่ือฝึกทักษะต่างๆ และเลือกวิธีการเรียนภาษาจีนได้ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม สังคม เรื่อง
ใกล้ตัว น าเสนอบทเพลง บทกวีหรือข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ รูปแบบการใช้ถ้อยค าส านวน การติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของจีน ขนมธรรมเนียมประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมจีน ความ
แตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องเสียงสระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยค ความส าคัญ ของการรู้
ภาษาจีน  เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหา สาระภาษาจีน เกี่ยวกับกลุ่มการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาจีนสื่อสารกับบุคคล
ในสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานและแสดงความคิดเห็นของตน  

เพ่ือให้นักเรียนสามารถโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลใช้ค าสั่ง ค าขอร้องและให้ค าแนะน า
แสดงความต้องการแสดงความรู้สึก แสดงความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่ายๆ พูด 
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน มี
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน) สนุกสนานและเพลิดเพลินจากกิจกรรม
ภาษาต่างประเทศ  
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นประโยชน์การเรียนภาษาต่างประเทศ ในการแสวงหาความรู้ความบันเทิง และ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมมีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละและมีสัมมาคารวะ  

 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความเป็นมาของตัวอักษรจีน ระบบอักษรได ้
2. พูดหรือเขียนในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
3. พูด อ่านออกเสียงค า วลี ประโยค ข้อความสั้นๆ บทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
4. สามารถพูดหรือบอกสมาชิกในครอบครัวและอาชีพได้ 
5. พูด  เขียนค า วลีประโยคถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสารสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานการณ์
ต่างๆ ได ้
6. สามารถบอกค าศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับตัวเราได้ 
7. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เข้าร่วมกิจกรรม ทางภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว  

    เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน    โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 40 ชั่วโมงต่อปี 
 2.  กิจกรรมนักเรียน 

     เป็นกิจกรรมที่มุ่ งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  ความรับผิดชอบ                
การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอ้ือ
อาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้
ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุง
การท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 
บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย   

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นเวลา 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 40 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตาม

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิต
สาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
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ค าอธิบาย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบ
ด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย ปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มี
ศีลธรรม  จริยธรรม มีวินัย ปลุกฝังสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเอง ได้
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖   ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
1.   กิจกรรมแนะแนว 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และด้านอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมแนะแนว 

1.   ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความต้องการ ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 

2.   ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จากฐานข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคล หรือการส ารวจเพ่ือทราบปัญหา ความต้องการ และความสนใจ เพ่ือน าไปก าหนอสาระและ
รายละเอียดของกิจกรรมแนะแนว 

3.   ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมด้านการศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิตและสังคมให้ได้
สัดส่วนที่เหมาะสม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนเป็น
หลัก ทั้งนี้ครูและผู้เรียนมีสัดส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 

4.   ก าหนดแผนปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวโดยระดับประถมศึกษาจัดเป็นรายปี/ระดับ เมื่อก าหนด
สัดส่วนของกิจกรรมในแต่ละด้านแล้ว จะต้องระบุว่าจะจัดกิจกรรมแนะแนวในด้านใด จ านวนกี่ชั่วโมง พร้อง
ทั้งจะต้องก าหนดรายละเอียดของแต่ละด้านให้ชัดเจนว่าควรมีเรื่องอะไรบ้าง เพ่ือจะจัดท าเป็นรายละเอียด
ของแต่ละกิจกรรมย่อยต่อไป 

5.   การจัดท ารายละเอียดของแต่ละแผนการปฏิบัติกิจกรรม เริ่มตั้งแต่การก าหนดชื่อกิจกรรม 
จุดประสงค์ เวลา เนื้อหา/สาระ วิธีด าเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล 

6.   ปฏิบัติตามแผนการการปฏิบัติกิจกรรมกรรมแนะแนว วัดและประเมินผล และสรุปรายงาน 

2.   กิจกรรมนักเรียน 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วน
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ตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน 
เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ   เนตร
นารี   ยุวกาชาด   40  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา   ( ระดับประถมศึกษา )    

การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout 
Metthod )  ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 

1.  ค าปฏิญาณและกฎ   ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติตามกฎของ
ลูกเสือ กฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติไม่ได้ “ห้าม” ท าหรือ “บังคับให้”
ท าแต่ถ้า “ท า” ก็จะท าให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ ฯลฯ 

2.  เรียนรู้จากการกระท า   เป็นการพัฒนาส่วนบุคคลความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของผลงานอยู่ที่การ
กระท าของตนเองท าให้มีความรู้ที่ชัดเจนและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตัวเองและท้าทายความสามารถของ
ตนเอง 

          3.  ระบบหมู่   เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันการยอมรับซึ่งกับ
และกัน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 

4.   การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารีด้วย
การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัส ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ 
ค าขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือ
แห่งโลก ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลก และเป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

5.  การศึกษาธรรมชาติคือสิ่งส าคัญอันดับ 1 ในกิจกรรมของลูกเสือธรรมชาติอันโปร่งใสตามชนบท
ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งมีการในการไปท ากิจกรรมกับธรรมชาติการปืนเขาตั้ง
ค่ายพักแรกในสุดสัปดาห์ หรือ ตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบเป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคนถ้า
ขาดสิ่งนี้แล้วก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 

6.   ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม   กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้เด็กท าต้องให้มีความก้าวหน้า
และดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น อยากท่ีจะท าและวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์
กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเองเกมการเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็น
การจูงใจที่ดี 

7.   การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็กเพ่ือให้เขาเกิดความ
มั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไปทั้งคู่มีความต้องการการซึ่งกันและกันเด็กก็ต้องการให้ผู้ใหญ่เองก็
ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย 

2.2   กิจกรรมชุมนุม   นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม   40  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา   
แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖  จัดกิจกรรมชุมนุมตามความเหมาะสมกับบริบทและสภาพของโรงเรียน
ดังนี้ 
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1.   จัดกิจกรรมชุมนุมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความรู้ความถนัด   และความสนใจของ

ผู้เรียน   เป็นกิจกรรมระยะเวลา  1  ปีการศึกษา   ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   ได้แก่ 

1.1   ชุมนุมพึงใจก็ใคร่เรียน 

1.2   ชุมนุมร้องเล่น เต้นร า 

1.3   ชุมนุมวิทย์-คณิต พิชิตโอเน็ต 

1.4   ชุมนุมหมากกระดาน 

1.5   ชุมนุมวอลเลย์บอล 

1.6   ชุมนุมนาฏศิลป์ 
1.7   ชุมนุมศิลป์สร้างสรรค์ 
1.8   ชุมนุม TO BE NUMBER 1 
1.9   ชุมนุมหุ่นยนต์ 
1.10  ชุมนุมรักการอ่าน 
1.11  ชุมนุม English  Club 
1.12  ชุมนุมภาษาจีนหรรษา 
1.13  ชุมนุมฟุตซอล 

3.   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
                เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ชุมชน   และท้องถิ่นตาม
ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร   เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ   ความดีงาม   ความเสียสละต่อ
สังคม  และการมีจิตสาธารณะ   เช่น   กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

                โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   พุทธศักราช  2551   ทั้ง  3  ลักษณะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  โดยจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  10  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ( ระดับประถมศึกษา )    
          แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
      การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน     
ร่วมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม   ร่วมรายงานผล   พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการจัด
กิจกรรม 

                1.   จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมลักษณะ
โครงการ   กิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น   เป็นกิจกรรมลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   โดยให้
ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ   ตามความถนัดของผู้เรียน 

                        1.   กิจกรรมเขตบริการท าความดี 
                        2.   กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

                        3.   กิจกรรมท าความสะอาดห้องน้ าในโรงเรียนและท่ีสาธารณะ 

                        4.   กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
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                        5.   บ าเพ็ญประโยชน์บริการตักอาหารและท าความสะอาดตามเวร
ประจ าวัน                               

ระดับการศึกษา 

 
หลักสูตรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ จัดระดับการศึกษาเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

 1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษา
ภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การ
ติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง
สมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม  โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะ
ในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม 
และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ     

การจัดการเรียนรู ้

 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรสถานศึกษา  เป็น
หลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมาย
ส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒ นาผู้ เรี ยน ให้ มี คุณ สมบั ติ ต าม เป้ าหมายหลั กสู ตร   ผู้ สอนพยายามคัดสรร                     
กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

1. หลักการจัดการเรียนรู้ 

      การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ  
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม ที่ ก า ห น ด ไว้ ใ น ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
ขั้นพ้ืนฐาน   โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้
ความส าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู้ 
       การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ   ผู้ เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
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ผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   
กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของ
ตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

     กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา 
เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
        ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   

4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
        การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควร
มีบทบาท ดังนี้ 

4.1 บทบาทของผู้สอน 
      1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
       2) ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ 

กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    3)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

      4)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดเรียนรู้  
      5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น   

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
      6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ 

ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
      7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 
4.2  บทบาทของผู้เรียน 
        1)   ก าหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
        2)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้          
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ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   

   3)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรปุสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้              
ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  

4)  มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
5)  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สื่อการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   สื่อ
การเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้ งสื่อธรรมชาติ   สื่อสิ่ งพิมพ์    สื่ อเทคโนโลยี  และเครือข่าย                 
การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น  การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลา
การเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้
อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและ
สื่อสารให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้     โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียน            
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ควรด าเนินการดังนี้   
 1.  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์สื่อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย  
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 2.  จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  เสริมความรู้ให้ผู้สอน   
รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 3.  เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล้อง          
กับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4.  ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 5.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6.  จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 

ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา                       
ควรค านึงถึงหลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่
กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม  มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง  รูปแบบการน าเสนอที่เข้าใจง่าย  
และน่าสนใจ  
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน          
ให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผล
การประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของ
ผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน  
การเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้อง
ได้ รับการพัฒนาปรับปรุงและส่ งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ ยั งเป็นข้อมูลให้ ผู้ สอนใช้ปรับปรุง  
การเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา   เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผล      
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  นอกจากนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกั บการจัดการศึกษา             
ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้ง
สามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับ
สถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการ
เรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 3.  การประเมินระดับท้องถิ่น  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่นตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของท้องถิ่น   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วย
ข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือด้วยความร่วมมือกับ
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หน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการ
ประเมินระดับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 4.  การประเมินระดับชาติ    เป็นการประเมินคุณภาพผู้ เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน             การตัดสินใจในระดับนโยบาย
ของประเทศ 

 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน                   ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ   กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและ
พฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทาง
ร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      1.1 การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็น
หลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

            (1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
            (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด 
        (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
            (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน   
 การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อน
ผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.2  การให้ระดับผลการเรียน 

                ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให้
ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร   ระบบร้อย
ละ และระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล
การประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และ
ไม่ผ่าน 

                     

 

 

 



163 

 
1.3  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า             
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบ
เป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลักสูตรสถานศึกษา  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษา  ดังนี้ 
 เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
           (1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 เป็นเวลา840ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมปีละไม่ต่ ากว่า 40ชั่วโมง 
           (2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 1 ขึ้นไปทุก
รายวิชาพ้ืนฐาน  จึงถือว่าผ่านรายวิชาพ้ืนฐาน 
                         (3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม/ดี/ผ่าน 

          (4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม/ดี/ผ่าน 
          (5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 120 ชั่วโมงต่อปี

การศึกษาและมีผลการประเมินผ่านทุกกิจกรรม 
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ                 
ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
        1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและ
ออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  
หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  
        1.2  ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบ
การศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        1.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อ
และข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 
 2.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  

     เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม  
ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอื่น  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 
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การเทียบโอนผลการเรยีน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนด
รายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
 1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
 2.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ   
 3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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การบริหารจัดการหลักสูตร 

               ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับ
สถานศึกษา  มีบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบในการพัฒนา   สนับสนุน  ส่งเสริม  การใช้และพัฒนา
หลักสูตรให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ                 
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด   อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในระดับชาติ 
                ระดับท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
หลักสูตรของสถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ  
โดยมีภารกิจส าคัญ คือ  ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ  การเรียนรู้ท้องถิ่น   ประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา  การ
พัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม  ติดตามผล ประเมินผล   วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้
หลักสูตร  การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา   การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   
จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล   ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง   กับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนๆ 
ในระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพ่ิมเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
2. นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ           ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. นางพิมพา  หมานเหล็ก   รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 
4. นางจรัสศรี  สุกแดง   วิชาการฝ่ายมัธยมศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 
5. นางสาวเนตรชนก   ยอดแก้ว  หัวหน้าวิชาการโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

คณะผู้จัดท า 
1.   นางจรัสศรี  สุกแดง   ประธานกรรมการ 

 2.   นางสาวกรวรรณ ด าเอี่ยม  รองประธานกรรมการ 
3.   นางสุพิศ   แสดงมณี   กรรมการ 
4.   นางสาวนิตยา  หนูหมาด  กรรมการ 

 5.   นางจิราวรรณ  วงศ์สีด า  กรรมการ 
 6.   นางภัชรีย์  มากมี   กรรมการ 

7.   นางอารดา  ด่านเท่ง   กรรมการ 
8.   นางสาววิจิตรา  ฤทธิ์เดช  กรรมการ 
9.   นางนันทพร  แสดงมณี  กรรมการ 
10.  นางสาวฮาบีบ๊ะ  หลงกอหราบ กรรมการ   
11.  นางพิมพา  หมานเหล็ก  กรรมการ 
12.  นายอาทิตย์  สัสดี   กรรมการ 
13.  นายวิศรุต  ด าท่าคลอง  กรรมการ  
14.  นางสาวสุฑามาศ  มากมูล  กรรมการ 
15.  นายศรีไพร  เหมือนเล็ก  กรรมการ 
16.  นายวีระศักดิ์  ศิริวัฒนานนท์  กรรมการ 
17.  นางสาวฝาตีม๊ะ  เตาวะโต  กรรมการ 
18.  นางสาวเนตรชนก  ยอดแก้ว  กรรมการและเลขานุการ  

คณะบรรณาธิการ 
1.  นางสาวเนตรชนก   ยอดแก้ว  หัวหน้าวิชาการโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

 2.  นางจรัสศรี  สุกแดง   วิชาการฝ่ายมัธยมศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 
ผู้จัดพิมพ์/ออกแบบรูปเล่ม 

1.  นางสาวเนตรชนก   ยอดแก้ว  หัวหน้าวิชาการโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 
 2.  นางจรัสศรี  สุกแดง   วิชาการฝ่ายมัธยมศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 
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