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หลกัสูตรโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

 
1. ส่วนน า 

1.1 ความน า 
      กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544 ให้เป็น
หลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนั ในเวทีระดบัโลก(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)  พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้มี
ความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบั 
2) พ.ศ.2545 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาไดมี้บทบาทและมีส่วน
ร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน(ส านกันายกรัฐมนตรี
,2542)  และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดจ้ดัท าข้ึนส าหรับทอ้งถ่ินและ
สถานศึกษาไดน้ าไปใช้เป็นกรอบการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็ก
และเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้คุณภาพดา้นความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวติในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน เปิดสอนคร้ังแรก ปี พ.ศ. 2512  เน่ืองดว้ยกองทพัอากาศ
ยา้ยโรงเรียนการบินมาจากนครราชสีมา มาตั้งท่ีหมู่ 7 ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม จึง
ยา้ยโรงเรียนประจ ากองบินมาดว้ย  เพื่อให้ลูกหลหานทหารไดมี้ท่ีเรียนในบริเวณท่ีตั้งของโรงเรียนการบิน 
โดยแบ่งเน้ือท่ีให้ 52 ไร่ สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้บางส่วน คือสร้างอาคารเรียนแบบ 008 
ดดัแปลงจ านวน 2 หลงั 24 ห้องเรียน โรงอาหารขนาดใหญ่ จ านวน 1 หลงั โรงจอดรถจกัรยาน จ านวน 2 
หลงั ส้วมขนาดใหญ่ส าหรับนกัเรียนชาย – หญิง จ านวน 1 หลงั 15 ท่ีนัง่ เม่ือสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบเสร็จแลว้จึงเปิดสอนคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2512 กองทพัอากาศไดม้อบอาคารเรียนและ
อาคารประกอบทั้งหมดใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐมเป็นผูบ้ริหารการศึกษาต่อไป  ส าหรับครู-
อาจารยส่์วนใหญ่ยา้ยติดตามสามีมาจากจงัหวดันครราชสีมา โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 ในปี พ.ศ. 2516 องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครปฐม มีนโยบายช่วยเหลือ
ผูป้กครองจึงใหโ้รงเรียนเปิดสอนชั้นเด็กเล็กข้ึนดว้ย ในคร้ังแรกเปิด 2 ห้อง ต่อมาขยายเป็น 4 ห้อง การเรียน
การสอนด าเนินไปตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สายการบงัคบับญัชาสมยันั้นข้ึนอยู่กบัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครปฐม  
 ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2523 ไดมี้การโอนโรงเรียนประถมศึกษาทัว่ประเทศจากองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัไปสังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น
เด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นตน้มา 
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 ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546 ไดเ้ปล่ียนจากสังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
เป็นสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวยั ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

1.2 วสัิยทศัน์หลกัสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน  ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มี
ความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม   มีจิตส านึก ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมัน่
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์ ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะ
พื้นฐานรวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  เป็นผูน้ าการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ ให้ความส าคญัต่อพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  ผูเ้รียน
เป็นคนดี มีความสุข มีความรู้ความสามารถไดม้าตรฐานในระดบัสากล  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับน
พื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ    

 

หลกัการ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีหลกัการท่ีส าคญัดงัน้ี 

 1. เป็นหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็น
เป้าหมายส าหรับพฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่
กบัความเป็นสากล 
 2. เป็นหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค
และมีคุณภาพ 
 3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 4. เป็นหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการเรียนรู้ 
 5. เป็นหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 6. เป็นหลกัสูตรสถานศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์    

จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษาจาก
โรงเรียน ดงัน้ี 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลงักาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข  
 

1.3 สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
      หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึง                 
การพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก  าหนดนั้น จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
 1.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกและทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจน
การเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ี
เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความ 
สัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้น 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใชใ้น
การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และการอยูร่่วมกนัใน
สังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆอย่าง
เหมาะสม   การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคม    และสภาพแวดลอ้มและการรู้จกัหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆและมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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1.4 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
 2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 3. มีวนิยั 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 

2. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาประกอบดว้ยโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลกัสูตรชั้นปี 
 2.1 โครงสร้างเวลาเรียน 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา  
โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
  คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
  วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
      ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 

การด าเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
     ภูมิศาสตร์  

120 
(40) 

 

 
 

(80) 
 

120 
(40) 

 
 

(80) 
 

120 
(40) 

 
 

(80) 
 

120 
(40) 

 
 

(80) 
 

120 
(40) 

 
 

(80) 
 

120 
(40) 

 
 

(80) 
 

  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
  ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
  ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

 รายวิชาเพิ่มเติม 
       เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน 
      หน้าที่พลเมือง 

 
- 
- 

40 

 
- 
- 

40 

 
- 
- 

40 

 
40 
40 
40 

 
40 
40 
40 

 
40 
40 
40 

รวมเวลาเรียน(รายวิชาเพิ่มเติม) 40 40 40 120 120 120 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
   กิจกรรมแนะแนว       
   กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ ยุวกาชาด 

- ชมรม 

 

120 
 

120 
 

120 
 

120 
 

120 
 

120 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       
รวมเวลาเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาทั้งปี 1,000 1,000 1,000 1,080 1,080 1,080 
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2.2โครงสร้างหลกัสูตรช้ันปี 

โครงสร้างหลกัสูตรช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1  
 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน 840 

ท11101 ภาษาไทย 200 

ค11101 คณิตศาสตร์ 200 

ว11101 วทิยาศาสตร์ 80 

ส11101 สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 80 

ส11102 ประวติัศาสตร์ 40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ11101 ศิลปะ 80 

ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 

อ11101 ภาษาองักฤษ 40 

รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เติม  
ส11231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนกัเรียน 

         -  ลูกเสือ  

         -  ชมรม 

 

30 

40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาทั้งส้ิน 1,000 

 

หมายเหตุ   * ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือและยวุกาชาด 
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โครงสร้างหลกัสูตรช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2  
 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน 840 

ท12101 ภาษาไทย 200 

ค12101 คณิตศาสตร์ 200 

ว12101 วทิยาศาสตร์ 80 

ส12101 สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 80 

ส12102 ประวติัศาสตร์ 40 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ12101 ศิลปะ 80 

ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 

อ12101 ภาษาองักฤษ 40 

รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เติม  
ส12232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนกัเรียน 

         -  ลูกเสือ  

         -  ชมรม 

 

30 

40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาทั้งส้ิน 1,000 

 

หมายเหตุ   * ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือและยวุกาชาด 
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โครงสร้างหลกัสูตรช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 
 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน 840 

ท13101 ภาษาไทย 200 

ค13101 คณิตศาสตร์ 200 

ว13101 วทิยาศาสตร์ 80 

ส13101 สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 80 

ส13102 ประวติัศาสตร์ 40 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ13101 ศิลปะ 80 

ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 

อ13101 ภาษาองักฤษ 40 

รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เติม  
ส13233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนกัเรียน 

         -  ลูกเสือ  

         -  ชมรม 

 

30 

40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาทั้งส้ิน 1,000 

 

หมายเหตุ   * ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือและยวุกาชาด 
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โครงสร้างหลกัสูตรช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4 
 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน 840 

ท14101 ภาษาไทย 160 

ค14101 คณิตศาสตร์ 160 

ว14101 วทิยาศาสตร์ 80 

ส14101 สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 80 

ส14102 ประวติัศาสตร์ 40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ14101 ศิลปะ 80 

ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 

อ14101 ภาษาองักฤษ 80 

รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เติม  
ง14201 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 40 
อ14201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสู่อาเซียน 40 
ส14234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนกัเรียน 

         -  ลูกเสือ ยวุกาชาด  

         -  ชมรม 

 

30 

40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาทั้งส้ิน 1,080 

 

หมายเหตุ   * ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือและยวุกาชาด 
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โครงสร้างหลกัสูตรช้ันประถมศึกษาปีที ่ 5 
 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน 840 

ท15101 ภาษาไทย 160 

ค15101 คณิตศาสตร์ 160 

ว15101 วทิยาศาสตร์ 80 

ส15101 สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 80 

ส15102 ประวติัศาสตร์ 40 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ15101 ศิลปะ 80 

ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 

อ15101 ภาษาองักฤษ 80 

รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เติม  
ง15201 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 40 
อ15201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสู่อาเซียน 40 
ส15235 หนา้ท่ีพลเมือง 5 40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนกัเรียน 

         -  ลูกเสือ ยวุกาชาด  

         -  ชมรม 

 

30 

40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาทั้งส้ิน 1,080 

 

หมายเหตุ   * ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือและยวุกาชาด 
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โครงสร้างหลกัสูตรช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน 840 

ท16101 ภาษาไทย 160 

ค16101 คณิตศาสตร์ 160 

ว16101 วทิยาศาสตร์ 80 

ส16101 สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 80 

ส16102 ประวติัศาสตร์ 40 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ16101 ศิลปะ 80 

ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 

อ16101 ภาษาองักฤษ 80 

รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เติม  
ง16201 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 40 
อ16201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสู่อาเซียน 40 
ส16236 หนา้ท่ีพลเมือง 6 40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนกัเรียน 

         -  ลูกเสือ ยวุกาชาด  

         -  ชมรม 

 

30 

40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาทั้งส้ิน 1,080 

 

หมายเหตุ   * ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือและยวุกาชาด 
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3. ค าอธิบายรายวชิา 
รายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวชิาพืน้ฐาน 
 ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   จ านวน  80  ชัว่โมง 

 ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   จ านวน  80  ชัว่โมง 

 ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   จ านวน  80  ชัว่โมง 
รายวชิาเพิม่เตมิ 

ง14201 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร1  จ านวน  40  ชัว่โมง 
 ง15201 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร2  จ านวน  40  ชัว่โมง 
 ง16201 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร3  จ านวน  40  ชัว่โมง 

รายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวชิาพืน้ฐาน 
 ง14101 ภาษาองักฤษ     จ านวน  80  ชัว่โมง 

 ง15101 ภาษาองักฤษ     จ านวน  80  ชัว่โมง 

 ง16101 ภาษาองักฤษ     จ านวน  80  ชัว่โมง 

รายวชิาเพิม่เตมิ 
 ง14201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสู่อาเซียน1  จ านวน  40  ชัว่โมง 

 ง15201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสู่อาเซียน2  จ านวน  40  ชัว่โมง 

 ง16201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสู่อาเซียน3  จ านวน  40  ชัว่โมง 

รายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
รายวชิาพืน้ฐาน 

ส11101 สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม   จ านวน  80  ชัว่โมง 
ส12101 สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม   จ านวน  80  ชัว่โมง 
ส13101 สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม   จ านวน  80  ชัว่โมง 
ส14101 สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม   จ านวน  80  ชัว่โมง 
ส15101 สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม   จ านวน  80  ชัว่โมง 
ส16101 สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม   จ านวน  80  ชัว่โมง 

รายวชิาเพิม่เตมิ 
ส11231 หนา้ท่ีพลเมือง 1     จ านวน  40  ชัว่โมง 
ส12232 หนา้ท่ีพลเมือง 2     จ านวน  40  ชัว่โมง 
ส13233 หนา้ท่ีพลเมือง 3     จ านวน  40  ชัว่โมง 
ส14234 หนา้ท่ีพลเมือง 4     จ านวน  40  ชัว่โมง 
ส15235 หนา้ท่ีพลเมือง 5     จ านวน  40  ชัว่โมง 
ส16236 หนา้ท่ีพลเมือง 6     จ านวน  40  ชัว่โมง 
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 ท11101   ภาษาไทย  

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1                     เวลา  240  ช่ัวโมง 
       

การอ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง และขอ้ความสั้นๆ  การบอกความหมายของค า และขอ้ความท่ี
อ่านการตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่าน การคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน
การอ่านหนังสือตามความสนใจ   อย่างสม ่ าเสมอและน าเสนอเร่ืองท่ีอ่านการบอกความหมายของ
เคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ส าคญัท่ีมกัพบเห็นในชีวติประจ าวนัมีมารยาท ในการอ่านมีมารยาท ในการอ่าน
เขียนส่ือสารด้วยค าและประโยคง่ายๆการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัการมีมารยาทในการเขียนฟัง
ค าแนะน า ค  าสั่งง่ายๆ และปฏิบติัตามตอบค าถาม   และเล่าเร่ืองท่ีฟังและดู ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง  
พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดูพูดส่ือสารไดต้ามวตัถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง 
การดู และการพูดเรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ ต่อค าคล้องจองง่ายๆ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  
วรรณยุกต ์และเลขไทยการเขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า  การต่อค าคลอ้งจองง่ายๆ  การบอก
ขอ้คิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก การท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองตามความสนใจ 
  โดยการอ่านออกเสียง ค าพื้นฐาน  ค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั    ไม่นอ้ยกวา่ 600 ค า บอกความหมาย
ของค า ค  าคลอ้งจอง   และขอ้ความอ่านจบัใจความจากส่ือ นิทาน  เร่ืองสั้นๆนิทาน  เร่ืองสั้นๆ  บทร้องเล่น
และบทเพลงบทร้องเล่นและบทเพลงเร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ                                 
การเรียนรู้อ่ืนอ่านหนงัสือตามความสนใจเคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ส าคญัท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าว ันไม่
อ่านเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น เล่นกนัขณะท่ีอ่านและไม่ท าลายหนงัสือ   

เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ความคิดความเขา้ใจและมีทกัษะ  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การพูด และ
การฟัง มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และรักภาษาไทย 
 

รหัสตัวช้ีวดั 

ท1.1    ป.1/1 ป.1/2  ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5  ป.1/6ป.1/7  ป.1/8 
ท2.1   ป.1/1 ป.1/2  ป.1/3 
ท3.1  ป.1/1 ป.1/2  ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5  
ท4.1   ป.1/1 ป.1/2  ป.1/3 ป.1/4 
ท5.1   ป.1/1 ป.1/2   
รวมทั้งหมด   22  ตัวช้ีวดั 
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ท12101   ภาษาไทย 
รายวชิาพืน้ฐาน                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2                                                                เวลา  240  ช่ัวโมง 

ศึกษาวเิคราะห์การอ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความและบทร้อยกรอง การอธิบายความหมาย
ของค าและข้อความ การตั้ งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน การระบุใจความส าคัญและ
รายละเอียดของเร่ือง  การแสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  การอ่านหนงัสือตาม
ความสนใจและน าเสนอ  การอ่านขอ้เขียนเชิงอธิบายและปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า การคดัลายมือตวั
บรรจงเต็มบรรทดั การเขียนเร่ืองสั้ นเก่ียวกบัประสบการณ์และเขียนเร่ืองสั้ นๆ ตามจินตนาการ การฟัง
ค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้นและปฏิบติัตาม การเล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง การบอก
สาระส าคญั การตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก 
การพดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค ์ การมีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  
การบอกและเขียนพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย การเขียนสะกดค า การบอกความหมายของค า            
การเรียบเรียบค าเป็นประโยค การบอกลกัษณะค าคลอ้งจอง การเลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน 
การระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก การร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 
การท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใชท้กัษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด การเล่าเร่ือง การแสดงความคิดเห็น การร้อง
บทร้องเล่นและการท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ มีทกัษะ มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู    
การพดู  มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทยและรักภาษาไทย 
 

รหัสตัวช้ีวดั 

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  
รวมทั้งหมด      27    ตัวช้ีวดั 
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 ท13101   ภาษาไทย  

รายวชิาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3                          เวลา  240  ช่ัวโมง 

 ศึกษาวิเคราะห์การอ่านออกเสียง การบอกความหมายของค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความบทร้อยกรอง
ง่ายๆ ค าท่ีมีตวัการันต ์ค าท่ีมีรร  ค  าท่ีมีพยญัชนะและสระไม่ออกเสียง ค าพอ้ง ค าพิเศษอ่ืนๆ เช่น ค าท่ีใช ้ฑ ฤ 
ฤา การอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ  การอ่านหนงัสือตามความสนใจ  การอ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และ
ปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้เสนอแนะ  การอ่านขอ้มูลจากแผนภาพ  แผนท่ีและแผนภูมิ   ฝึกปฏิบติัตน ใน          
การคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัตามรูปแบบการเขียน    ตวัอกัษรภาษาไทย การเขียนบรรยายเก่ียวกบั
ลกัษณะของคน  สัตว ์ ส่ิงของ สถานท่ี การเขียนบนัทึกประจ าวนั การเขียนจดหมายลาครู  การเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการจากค า  ภาพและหวัขอ้ท่ีก าหนด  และมีมารยาทในการเขียนอยา่งถูกตอ้ง  การจบัใจความ
และ  พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง การพูดส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนั  การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า  มาตราตวัสะกดท่ีตรงตามมาตราและ   ไม่
ตรงตามมาตรา การผนัอกัษรกลาง อกัษรสูง และอกัษรต ่า  ค าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า ค  าท่ีมีอกัษรน า   ค  าท่ี
ประวิสรรชนียแ์ละค าท่ีไม่ประวิสรรชนีย ์ ค  าท่ีมี ฤ ฤๅ  ค าท่ีใช ้บนั บรร  ค าท่ีใช้ รร  ค าท่ีมีตวัการันต ์ 
ความหมายของค า  ชนิดของค า ไดแ้ก่  ค  านาม  ค าสรรพนามค ากริยา  การแต่งประโยคเพื่อการส่ือสาร               
ค  าคลอ้งจอง  ค าขวญั  ภาษาไทยมาตรฐาน   ภาษาถ่ิน  วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบา้น  บทอาขยาน
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า   

 โดยใชท้กัษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพดู  การเล่าเร่ือง การแสดงความคิดเห็น การร้องบทร้อง
บทเล่น และการท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจและมีทกัษะ  มีมรรยาทในการอ่าน  การเขียน  การพูด  
และการฟัง  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  และรักภาษาไทย 
 

รหัสตัวช้ีวดั 

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 

รวมทั้งหมด   32   ตัวช้ีวดั 
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ท14101   ภาษาไทย 

รายวชิาพืน้ฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4                          เวลา  160  ช่ัวโมง 
                 ศึกษา วิเคราะห์การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองท่ี
ประกอบดว้ย ค าท่ีมี ร ล เป็นพยญัชนะตน้ ค าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า ค าท่ีมีอกัษรน า ค  าประสม อกัษรยอ่และ
เคร่ืองหมายวรรคตอน ประโยคท่ีมีส านวนเป็นค าพงัเพย  สุภาษิต ปริศนาค าทาย  และเคร่ืองหมายวรรค
ตอน การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ  การอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ เช่น เร่ืองสั้น ๆ เร่ืองเล่าจาก
ประสบการณ์ นิทานชาดก บทความ บทโฆษณา  งานเขียนประเภทโนม้น้าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวนั 
สารคดีและบนัเทิงคดี การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวยั   
หนงัสือท่ีครูและนกัเรียน ก าหนดร่วมกนัมารยาทในการอ่าน  การคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัและคร่ึง
บรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย การเขียนส่ือสาร เช่น ค าขวญั ค าแนะน า  การน าแผนภาพโครง
เร่ือง   และแผนภาพความคิดไป การเขียนย่อความจากส่ือต่างๆ เช่น นิทาน  ความเรียงประเภทต่างๆ 
ประกาศ จดหมาย  ค  าสอนพฒันางานเขียนการเขียนจดหมายถึงเพื่อน  และบิดามารดาการเขียนบนัทึกและ
เขียน  รายงานจากการศึกษาคน้ควา้   การเขียนเร่ืองตามจินตนาการมารยาทในการเขียนการจ าแนกขอ้เท็จจริง
และขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดูในชีวิตประจ าวนั การจบัใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิดใน
เร่ืองท่ีฟังและดูจากส่ือต่างๆ เช่น    เร่ืองเล่า   บทความสั้ นๆ    ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวนั โฆษณา ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองราวจากบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนการรายงาน เช่น 
การพดูล าดบัขั้นตอน การปฏิบติังาน การพูดล าดบัเหตุการณ์  มารยาทในการฟัง การดู และการพูดค าในแม่ 
ก กา  มาตราตวัสะกด การผนัอกัษร ค าเป็นค าตาย ค าพอ้ง ชนิดของค า  ไดแ้ก่ ค  านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา   
ค  าวเิศษณ์ การใชพ้จนานุกรม ประโยคสามญั ส่วนประกอบของประโยค ประโยค  2  ส่วน ประโยค  3  ส่วน  
กลอนส่ี  ค  าขวญั ส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต  ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถ่ินวรรณคดีและ
วรรณกรรม เช่น นิทานพื้นบา้น นิทานคติธรรม เพลงพื้นบา้น วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ เพลงพื้นบา้น บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า บทอาขยานตามท่ีก าหนด บทร้อยกรองตาม
ความสนใจ 
 โดยใชท้กัษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด การเล่าเร่ือง การแสดงความคิดเห็น การร้องบท
ร้องเล่นและการท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  
 เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจและมีทกัษะ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การพูด และ 
การฟัง มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย  รักภาษาไทย  มัน่ใจในการด ารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

รหัสตัวช้ีวดั 

ท1.1    ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3  ป.4/4   ป.4/5   ป.4/6   ป.4/7   ป.4/8 
ท2.1    ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4  ป.4/5   ป.4/6   ป.4/7   ป.4/8 
ท3.1    ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4   ป.4/5   ป.4/6    
ท4.1    ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3  ป.4/4   ป.4/5   ป.4/6  ป.4/7      
ท5.1    ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4   
รวมทั้งหมด 33  ตัวช้ีวดั 
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ท15101   ภาษาไทย 

รายวชิาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5                               เวลา  160  ช่ัวโมง 
 ศึกษาวเิคราะห์การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ บทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ  การบอกความหมาย
ของบทร้อยแกว้ ร้อยกรอง ค าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้ า อกัษรน า ตวัการันต์ อกัษรย่อและเคร่ืองหมายวรรค
ตอน ขอ้ความท่ีเป็นการบรรยาย มีความหมายโดยนยั การอ่านจบัใจความจากส่ือต่าง เพื่อแยกขอ้เท็จจริงและ
ขอ้คิดเห็นจากวรรณคดี บทความ บทโฆษณา งานเขียน ข่าวเหตุการณ์ประจ าวนั   การอ่านงานเขียนเชิง
อธิบาย   ค  าสั่ ง  ขอ้แนะน า การอ่านหนงัสือตามความสนใจ การคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัและคร่ึง
บรรทดั  การเขียนส่ือสาร การเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิด  การเขียนยอ่ความ การเขียน
จดหมายถึงญาติผูใ้หญ่ การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น การกรอกแบรายการต่าง ๆ  การเขียน
เร่ืองตามจินตนาการ การมีมารยาทในการเขียน การจบัใจความ  การพูดแสดงความคิดในเร่ืองท่ีฟังและดู  
การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเร่ืองที่ฟังและดู  การพูดรายงาน การพูดตามล าดบัขั้นตอน การพูดล าดบั
เหตุการณ์  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูดชนิดของค า  ค  าบุพบท ค าสันธาน ค าอุทาน จ าแนก
ประโยคประโยค ส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ิน การใช้
ค  าราชาศัพท์    บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   การแต่งกาพยย์านี 11  การใชส้ านวน  ค าพงัเพย  สุภาษิต สรุป
เร่ืองจากวรรณคดี วรรณกรรม  ระบุความรู้ ขอ้คิด จาก นิทานพื้นบา้น   นิทานคติธรรม  เพลงพื้นบ้าน 
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนตามความสนใจ   ท่องบทอาขยานและบทร้อยกรอง 

โดยใชท้กัษะการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  การเล่าเร่ือง การแสดงความคิดเห็น การร้องบท
เพลง และการท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรอง ท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความคิด ความเขา้ใจ และทีทกัษะ  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง  
มีวนิยั  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   มุ่งมัน่ในการท างาน   รักความ  เป็นไทย  รักชาติ ศาสน์  กษตัริย ์ อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ  
 

รหัสตัวช้ีวดั 

ท 1.1   ป 5/1  ป5/2  ป5/3  ป5/4  ป5/5  ป5/6  ป5/7  ป5/8 
ท 2.1   ป 5/1  ป5/2  ป5/3  ป5/4  ป5/5  ป5/6  ป5/7  ป5/8  ป5/9 
ท 3.1   ป 5/1  ป5/2  ป5/3  ป5/4  ป5/5   
ท 4.1   ป 5/1  ป5/2  ป5/3  ป5/4  ป5/5  ป5/6  ป5/7   
ท 5.1   ป 5/1  ป5/2  ป5/3  ป5/4   
รวมทั้งหมด  33   ตัวช้ีวดั 
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ท16101   ภาษาไทย 

รายวชิาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6                               เวลา  160  ช่ัวโมง 
 ศึกษาวิเคราะห์การอ่านออกเสียง และบอกความหมายของ บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ค าท่ีมี
พยญัชนะควบกล ้ า  ค  าท่ีมีอักษรน า  ค  าท่ีมีตัวการันต์  ค  าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ อักษรย่อ และ
เคร่ืองหมายวรรคตอน  วนัเดือนปีแบบไทย ขอ้ความท่ีเป็นโวหารต่างๆ ส านวนเปรียบเทียบการอ่านบทร้อย
กรองเป็นท านองเสนาะ  การอ่านจบัใจความ  แยกขอ้เท็จจริง และขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านจากส่ือต่างๆ  
เร่ืองสั้นๆ นิทานและเพลงพื้นบา้น  บทความ  พระบรมราโชวาทสารคดี  บทโฆษณา   ข่าวและเหตุการณ์
ส าคญั  การอ่านเร็ว   พฒันาการอ่าน น าความรู้ ความคิดจากการอ่านไปใช้แก้ปัญหา และตดัสอนใจใน           
การด าเนินชีวิต การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค  าสั่งข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามการใช้พจนานุกรม                 
การปฏิบติัตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม  ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน   และการใช้สถานท่ี
สาธารณะในชุมชนและทอ้งถ่ิน  การอ่านขอ้มูลจากแผนผงัแผนท่ี  แผนภูมิและกราฟการอ่านหนงัสือตาม
ความสนใจ  การมีมารยาทในการอ่านการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัและคร่ึงบรรทดัตามรูปแบบการ
เขียนตวัอกัษรไทย การเขียนส่ือสาร การน าแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดไปพฒันางานเขียน 
การเขียนเรียงความ การเขียนยอ่ความจากส่ือต่างๆ การเขียนจดหมายส่วนตวั  การกรอกแบบรายการ  การ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ การมีมารยาทในการเขียนการพูดแสดงความรู้ความเขา้ใจใน
จุดประสงคข์องเร่ืองท่ีฟังและดูจากส่ือต่างๆ  การตั้งค  าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล จากเร่ืองท่ีฟังและดู  
การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากการฟังและดูส่ือโฆษณา การรายงาน การพูดโนม้นา้วในสถานการณ์ต่างๆ 
การมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูดการวิเคราะห์  หน้าท่ี และ ชนิดของค าในประโยค การใช้ค  าได้
เหมาะสมกบักาลเทศะ และบุคคล การใช้ค  าราชาศพัทก์ารใชร้ะดบัภาษา    การใชภ้าษาถ่ินการรวบรวมค า
ท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  การระบุลกัษณะของกลุ่มค า  วลี  ประโยคชนิดต่าง ๆ การแต่งกลอน บทร้อย
กรอง การวิเคราะห์ เปรียบเทียบส านวนท่ีเป็นค าพงัเพย และสุภาษิต  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมท่ีอ่าน การเล่านิทานพื้นบ้านท้องถ่ินตนและท้องถ่ินอ่ืน  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ
วรรณกรรมท่ีอ่าน น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง การท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การเล่าเร่ือง การแสดงความคิดเห็น ร้องเล่น และ               
การท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  

เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  และมีทกัษะ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  การพูด และ
การฟัง  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย  รักชาติ  
ศาสน์ กษตัริย ์
 

รหัสตัวช้ีวดั 

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     
รวมทั้งหมด   34  ตัวช้ีวดั 
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ค11101   คณติศาสตร์ 
รายวชิาพืน้ฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1                                                                                                  เวลา  200  ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 
 จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  การบอกจ านวน  การอ่าน และการเขียนตวัเลขแทนจ านวน  ช่ือหลกั  
ค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวน  การใชเ้คร่ืองหมาย  =     >  
<    การเรียงล าดบัจ านวน   การนบัเพิ่มทีละ 1  และ   ทีละ 2     การนบัลดทีละ 2            
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร และโจทย์ปัญหา  การบวกจ านวนท่ีมีผลบวก ไม่เกิน  100   
การลบจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน  100  การบวก ลบระคน  โจทยปั์ญหา 
  การวัดความยาว  การวดัความยาว  ความสูง และระยะทางโดยใช้เคร่ืองวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน  การแกปั้ญหา 
 การช่ัง  การชัง่โดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การแกปั้ญหา 
 การตวง  การตวงโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การแกปั้ญหา 
 เวลา  ช่วงเวลาในแต่ละวนั  จ  านวนวนัในหน่ึงสัปดาห์  ช่ือวนัในสัปดาห์  ช่ือเดือนในหน่ึงปี และ
จ านวนวนัในแต่ละเดือน  การแกปั้ญหา 
 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณติ  การจดักลุ่มรูปเรขาคณิต 
 แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 1  และทีละ 2  แบบรูปของจ านวนท่ี
ลดลงทีละ 1 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของรูปร่าง หรือขนาดหรือ
สี 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหาใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใช้
ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกตอ้ง 
เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  
มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณ เช่ือมัน่ในตนเอง รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ค.1.1    ป.1/1  ป.1/2 
ค.1.2   ป.1/1  ป.1/2 
ค.2.1   ป.1/1  ป.1/2 
ค.3.1   ป.1/1   
ค.4.1   ป.1/1  ป.1/2 
ค.6.1   ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4  ป.1/5  ป.1/6 
รวมทั้งหมด     15    ตัวช้ีวดั 
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ค12101   คณติศาสตร์ 
รายวชิาพืน้ฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2                                                                                                  เวลา  200  ช่ัวโมง 

 

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 
 จ านวนนับ 1 ถึง 1,000  การอ่าน และการเขียนตวัหนงัสือ  ตวัเลขแทนจ านวน  ช่ือหลกั  ค่าของ
ตวัเลขในแต่ละหลกั  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวน  การใชเ้คร่ืองหมาย  =     >  <     
การเรียงล าดบัจ านวน   การนบัเพิ่มทีละ 5  และ ทีละ 10 และ ทีละ 100    การนบัลดทีละ 2   ทีละ 10 และ
ทีละ 100   จ  านวนคู่ จ  านวนค่ี       
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร และโจทย์ปัญหา  การบวกจ านวนท่ีมีผลบวก ไม่เกิน  1,000  
การลบจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน  1,000   การคูณจ านวนท่ีมีหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่เกินสองหลกั  การหารท่ี
ตวัตั้งไม่เกินสองหลกัและตวัหารหน่ึงหลกั  โดยท่ีผลหารมีหน่ึงหลกั  การบวก ลบ  คูณ  หารระคน  โจทย์
ปัญหา 
  การวดัความยาว  การวดัความยาว  ความสูง และระยะทางโดยใชเ้คร่ืองวดัท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็น
เมตรและเซนติเมตร  การเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกนั  การแกปั้ญหา 
 การช่ัง  การชัง่โดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็นกิโลกรัมและขีด  การเปรียบเทียบน ้ าหนกัใน
หน่วยเดียวกนั  การแกปั้ญหา 
 การตวง  การตวงโดยใช้เคร่ืองตวงท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็นลิตร  การเปรียบเทียบปริมาตรและ           
ความจุในหน่วยเดียวกนั  การแกปั้ญหา 
 เงิน  การจ าแนกชนิดของเงินเหรียญและธนบัตร  การบอกค่าของเงินเหรียญและธนบัตร                         
การเปรียบเทียบค่าของเงินและการแลกเงิน  การบอกจ านวนเงิน  การแกปั้ญหา 
 เวลา  การบอกเวลาเป็นชัว่โมงกบันาที (ช่วง 5 นาที)  ช่ือวนั  วนัท่ี  เดือน  อนัดบัท่ีของเดือน และ
การอ่านปฏิทิน  การแกปั้ญหา 
 รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต  รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม รูป
วงรี  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก 
 แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 5  ทีละ 10 และทีละ 100  แบบรูป
ของจ านวนท่ีลดลงทีละ 2  ทีละ 10  และทีละ และทีละ 100   แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ ท่ี
สัมพนัธ์กนัในลกัษณะของรูปร่าง หรือขนาด หรือสี 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหาใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใช้
ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกตอ้ง 
เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  
มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณ เช่ือมัน่ในตนเอง รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวช้ีวดั 

ค.1.1    ป.2/1  ป.2/2                 
ค.1.2   ป.2/1  ป.2/2                
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   ป.2/2   ป.2/3 
ค.3.2   ป.2/1   
ค.4.1   ป.2/1  ป.2/2 
ค.6.1   ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4  ป.2/5  ป.2/6 
รวมทั้งหมด   23   ตัวช้ีวดั 
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ค13101   คณติศาสตร์ 
รายวชิาพืน้ฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3                                                                                                  เวลา  200  ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 จ านวนนับ 1 ถึง 100,000  การอ่าน และการเขียนหนงัสือ  ตวัเลขแทนจ านวนช่ือหลกั  ค่าของ
ตวัเลขในแต่ละหลกั  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวน  การใชเ้คร่ืองหมาย  =     >  <   
การเรียง ล าดบัจ านวน   การนบัเพิ่มทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25  และทีละ 50   การนบัลดทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25 
และทีละ 50            
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร และโจทย์ปัญหา  การบวกจ านวนท่ีมีผลบวก ไม่เกิน  100,000  
การลบจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน  100,000  การคูณจ านวนท่ีมีหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่เกินส่ีหลกั  การคูณ
จ านวนท่ีมีสองหลกักบัจ านวนไม่เกินสองหลกั  การหารท่ีตวัตั้งไม่เกินส่ีหลกัและตวัหารหน่ึงหลกั  การบวก 
ลบ คูณ หารระคน  โจทยปั์ญหา 
  การวัดความยาว  การวดัความยาว  ความสูง และระยะทางท่ีมีหน่วยเป็นเมตร   เซนติเมตร และ
มิลลิเมตร  การเลือกใช้เคร่ืองวดัและหน่วยการวดัความยาว  ความสูง หรือระยะทางท่ีเป็นมาตรฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการว ัดความยาว การเปรียบเทียบความยาว  ความสูง หรือระยะทาง               
การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  โจทยปั์ญหาการบวกและการลบ 
 การช่ัง  การชัง่เป็นกิโลกรัม  กรัม และขีด  การเลือกใช้เคร่ืองชัง่และหน่วยการชัง่ท่ีเป็นมาตรฐาน  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการชัง่  การเปรียบเทียบน ้ าหนกั  การคาดคะเนน ้ าหนกัเป็นกิโลกรัม  กรัม และ
ขีด  โจทยปั์ญหาการบวกและการลบเก่ียวกบัน ้าหนกั 
 การตวง  การตวงเป็นลิตร  มิลลิลิตร  ถว้ยตวง และชอ้นตวง  การเปรียบเทียบความจุ   การคาดคะเน
ปริมาตรเป็นลิตร  โจทยปั์ญหาการบวกและการลบเก่ียวกบัปริมาตรของส่ิงท่ีตวงหรือความจุของภาชนะ 
 เงิน  การบอกจ านวนเงิน  การเขียนจ านวนเงินโดยใชจุ้ดและการอ่านบนัทึกรายรับ รายจ่าย  โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบเก่ียวกบัเงิน 
 เวลา  การบอกเวลา  การเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ดและการอ่าน  ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยเวลา  
บนัทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีระบุเวลา  โจทยปั์ญหา 
 รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต  รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปห้าเหล่ียม  
รูปหกเหล่ียม ...  การจ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติ  รูปท่ีมีแกนสมมาตร  รูปเรขาคณิตสามมิติ  การจ าแนกรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  จุด  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  เส้นตรง และมุม 
 แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25  และ  ทีละ 50  
แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 5  ทีละ 25  และทีละ 50   แบบรูปของ รูปเรขาคณิตและ
รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของรูปร่าง หรือขนาด หรือสี สองลกัษณะ 
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 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มท่ีพบเห็น
ในชีวิตประจ าวนั  การจ าแนก  จดัประเภท  น าเสนอขอ้มูล  การอ่าน  แผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง และ
อภิปราย 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน                            
การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้
อยา่งถูกตอ้ง เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  
มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณ เช่ือมัน่ในตนเอง รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ 
 

รหัสตัวช้ีวดั 

ค 1.1  ป. 3/1 ป.3/2 
ค 1.2  ป.3/1 ป.3/2 
ค 2.1  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4  ป.3/5  ป.3/6 
ค 3.1  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3 
ค 3.2  ป.3/1  ป.3/2 
ค 4.1  ป.3/1  ป.3/2 
ค 5.1  ป.3/1  ป.3/2 
ค 6.1  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4  ป3/5  ป.3/6          
รวมทั้งหมด    28  ตัวช้ีวดั  
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ค14101   คณติศาสตร์ 
รายวชิาพืน้ฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4                                                                                                เวลา  160  ช่ัวโมง 

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 
 จ านวนนับทีม่ากกว่า 100,000  การบอกจ านวน  การอ่าน และการเขียนตวัเลขแทนจ านวน  ช่ือหลกั  
ค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวน  การใช้เคร่ืองหมายแสดง           
การเปรียบเทียบ  การเรียงล าดบัจ านวน 
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจ านวนนับและโจทย์ปัญหา  การบวก  การลบจ านวนท่ีมีหลาย
หลกั  การคูณจ านวนท่ีมีหน่ึงหลกักบัจ านวนท่ีมีหลายหลกั  การคูณจ านวนท่ีมากกวา่สองหลกักบัจ านวนท่ี
มากกวา่สองหลกั  การหารท่ีตวัหารไม่เกินสามหลกั  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน โจทยปั์ญหา 
  เศษส่วน และการบวก การลบเศษส่วน   ความหมาย  การอ่าน และการเขียนเศษส่วน                          
การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั  การใช้เคร่ืองหมายแสดงการเปรียบเทียบ  การบวก  การลบ
เศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั 
 ทศนิยม  ความหมาย  การอ่าน และการเขียนทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง  การเปรียบเทียบทศนิยม  การใช้
เคร่ืองหมายแสดงการเปรียบเทียบ 
 การวัดความยาว  การวดัความยาว (กิโลเมตร  เมตร  เซนติเมตร  มิลลิเมตร และวา)  การเลือก
เคร่ืองวดัและหน่วยการวดัความยาว  การคะเนความยาว  ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยการวดัความยาว  
มาตราส่วน  โจทยปั์ญหาและสถานการณ์ 
 การหาพืน้ที่  การหาพื้นท่ีจากการนบัตาราง  การหาพื้นท่ีโดยประมาณจากการนบัตาราง  การหา
พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  โจทยปั์ญหาและสถานการณ์ 
 การช่ัง   การชั่ง (เมตริกตัน  กิโลกรัม  กรัม และขีด)  การเลือกเคร่ืองชั่งและหน่วยการชั่ง                     
การคาดคะเนน ้าหนกั  ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการชัง่  โจทยปั์ญหาและสถานการณ์ 
 การตวง  การตวง (ลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เซนติเมตร  ลิตร มิลลิลิตร และถงั)  การเลือกหน่วย           
การตวง  การคาดคะเนปริมาตรหรือหน่วยความจุ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการตวง  โจทยปั์ญหาและ
สถานการณ์ 
 เงิน  การเขียนจ านวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน  การเปรียบเทียบจ านวนเงินและการแลกเงิน  
บนัทึกรายรับรายจ่าย  โจทยปั์ญหาและสถานการณ์ 
 เวลา  การบอกเวลา  การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน  การบอกช่วงเวลา การอ่านและ           
การบนัทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีระบุเวลา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งนาที  ชัว่โมง  วนั  สัปดาห์  เดือน 
และปี  โจทยปั์ญหาและสถานการณ์ 
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 รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต  ส่วนของระนาบ  จุด  ส่วนของเส้นตรง  
เส้นตรง และรังสี  มุม  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  เส้นทแยงมุม  เส้นขนาน  ส่วนประกอบของรูปวงกลมและ
สมบติัพื้นฐานของรูปวงกลม  รูปท่ีมีแกนสมมาตร  การประดิษฐล์วดลายโดยใชรู้ปเรขาคณิต 
 แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนและการลดลงทีละเท่าๆ กนั แบบรูปของ
รูปเรขาคณิตและแบบรูปอ่ืนๆ  การบอกความสัมพนัธ์หรือการเขียนประโยคสัญลกัษณ์แสดงความสัมพนัธ์
ของสถานการณ์หรือปัญหา 
 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น   การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง และตาราง  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง  ความหมายและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั
ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน  อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน และไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 
 โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และ
สรุปผลไดอ้ย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และ 
การน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 เพื่อใหคุ้ณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ เช่ือมัน่ในตนเอง รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
ค1.1   ป.4/1  ป.4/2   
ค1.2   ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3 
ค2.1   ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  
ค2.2   ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3 
ค3.1   ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.4/5   
ค3.2   ป.4/1   
ค4.1  ป.4/1  ป.4/2    
ค5.1   ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3   
ค6.1   ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.4/5  ป.4/6   
รวมทั้งหมด  29  ตัวช้ีวดั 

 

 

 



 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

  

26 

ค15101   คณติศาสตร์ 
รายวชิาพืน้ฐาน                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  5                                                                                               เวลา  160  ช่ัวโมง            
  

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 จ านวนนับ  การอ่าน และการเขียนหนงัสือ  ตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทยแทนจ านวน  ช่ือหลกั  
ค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั  การเขียนในรูปกระจาย  การเรียงล าดบัจ านวน   สมบติัการสลบัท่ีและสมบติั
การเปล่ียนกลุ่มของการบวก  สมบติัการสลบัท่ีและสมบติัการเปล่ียนกลุ่มของการคูณ  สมบติัการแจกแจง               
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจ านวนนับและโจทย์ปัญหา  การบวก  การลบการคูณ และ           
การหารจ านวนนบั  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  โจทยปั์ญหา 
  เศษส่วน  เศษส่วน  เศษเกิน  จ  านวนคละ  เศษส่วนของจ านวนนับ  เศษส่วนท่ีเท่ากนั   เศษส่วน
อยา่งต ่า  การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเป็นพหุคูณของกนัและกนั  การเรียงล าดบัเศษส่วน 

 การบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วน และโจทย์ปัญหา  การบวกและการลบเศษส่วนท่ีมีตวั
ส่วนเป็นพหุคูณของกนัและกนั  การคูณและการหารเศษส่วน  การบวก  ลบ  คูณเศษส่วนระคน  โจทย์
ปัญหา 
 ทศนิยม  การอ่าน และการเขียนทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  หลกัและค่าประจ าหลกั การเขียนใน
รูปกระจาย  การเปรียบเทียบและการเรียงล าดบัทศนิยม  การเขียนทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งให้อยูใ่นรูป
เศษส่วนและการเขียนเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเป็น  10  หรือ  100  ให้อยูใ่นรูปทศนิยม  การเขียนเศษส่วนท่ีตวั
ส่วนเป็นตวัประกอบของ  10  หรือ  100  ใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยม 

 การบวก  การลบ  การคูณ  การหารทศนิยม และโจทย์ปัญหา  การบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่ง  การคูณทศนิยมท่ีมีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  การบวกลบ  คูณทศนิยมระคนท่ี
ผลลพัธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  โจทยปั์ญหา 
 ร้อยละ และโจทย์ปัญหา การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็นตวัประกอบของ  100  ให้อยูใ่นรูปร้อยละ  
การเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วนและทศนิยม  การเปรียบเทียบเศษส่วน  ทศนิยม  และร้อยละ  ร้อยละ
ของจ านวนนบั  โจทยปั์ญหาร้อยละท่ีมีผลลพัธ์เป็นจ านวนนบั 
 การประมาณค่าจ านวนนับ  การหาค่าประมาณใกลเ้คียงเป็นจ านวนเตม็สิบ  เตม็ร้อย  และเตม็พนั   
 การการหาความยาว  ความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียม โจทยปั์ญหาและ
สถานการณ์ 

 การหาพืน้ที ่ การหาพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  การคาดคะเนพื้นท่ีเป็นตาราง
เมตร  ตารางเซนติเมตร และตารางวา  โจทยปั์ญหาและสถานการณ์ 

 การหาปริมาตร  การหาปริมาตรและ/หรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูปเรขาคณิตและสมบติั
บางประการของรูปเรขาคณิต 
 มุม  จุดยอดมุม  แขนของมุม  การเรียกช่ือมุม  การเขียนสัญลกัษณ์แทนมุม  ชนิดของมุม  การวดั
ขนาดของมุมเป็นองศา  การสร้างมุมโดยใชไ้มโ้พรแทรกเตอร์ (คร่ึงวงกลม) 
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 รูปส่ีเหลี่ยม  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้  รูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน  รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียก
ปูน  รูปส่ีเหล่ียมคางหมู  รูปส่ีเหล่ียมรูปวา่ว  การสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 รูปสามเหลี่ยม  รูปสามเหล่ียมด้านเท่า  รูปสามเหล่ียมหน้าจัว่  รูปสามเหล่ียมด้านไม่เท่า  รูป
สามเหล่ียมมุมฉาก  รูปสามเหล่ียมมุมแหลม  รูปสามเหล่ียมมุมป้าน  ส่วนประกอบของ รูปสามเหล่ียม  

ขนาดของมุมภายใน  การสร้างรูปสามเหล่ียม 

 รูปวงกลม  ส่วนประกอบของรูปวงกลม  การสร้างรูปวงกลม  การประดิษฐล์วดลายโดยใชรู้ปเรขาคณิต 

 เส้นขนาน  เส้นขนานและการใชส้ัญลกัษณ์  //  แสดงการขนาน  การสร้างเส้นขนาน 

 ทรงส่ีเหลีย่มมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม และพรีะมิด 
 แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจ านวน  การเขียนประโยคสัญลกัษณ์แสดงความสัมพนัธ์
ของสถานการณ์หรือปัญหา 
 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น   การอ่านแผนภูมิแท่งและแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและการเขียนแผนภูมิแท่ง  ความหมายและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัของเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน  อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน และไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

 โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และ
สรุปผลไดอ้ย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และ 
การน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ 
กบัศาสตร์อ่ืนๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

เพื่อให้คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบ  รอบคอบ  
มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณ เช่ือมัน่ในตนเอง รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ 
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ค1.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 
ค1.2  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 
ค1.3  ป.5/1 
ค2.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 
ค2.2  ป.5/1 
ค3.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 
ค3.2  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 
ค4.1  ป.5/1 
ค5.1  ป.5/1 ป.5/2 
ค5.2  ป.5/1 
ค6.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6     
รวมทั้งหมด  29  ตัวช้ีวดั 
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ค16101   คณติศาสตร์ 
รายวชิาพืน้ฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                 เวลา  160  ช่ัวโมง 
  

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

จ านวนนับ  การอ่าน และการเขียนหนงัสือ  ตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทยแทนจ านวน ช่ือหลกั  ค่า
ของตวัเลขในแต่ละหลกั  การเขียนในรูปกระจาย  การเรียงล าดบัจ านวน   สมบติัการสลบัท่ีและสมบติั          
การเปล่ียนกลุ่มของการบวก  สมบติัการสลบัท่ีและสมบติัการเปล่ียนกลุ่มของการคูณ  สมบติัการแจกแจง               
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจ านวนนับและโจทย์ปัญหา  การบวก  การลบการคูณ และ          
การหารจ านวนนบั  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  โจทยปั์ญหา 
  เศษส่วน  เศษส่วน  เศษเกิน  จ  านวนคละ  เศษส่วนของจ านวนนับ  เศษส่วนท่ีเท่ากนั   เศษส่วน
อยา่งต ่า  การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเป็นพหุคูณของกนัและกนั  การเรียงล าดบัเศษส่วน 

 การบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วน และโจทย์ปัญหา  การบวกและการลบเศษส่วนท่ีมีตวั
ส่วนเป็นพหุคูณของกนัและกนั  การคูณและการหารเศษส่วน  การบวก  ลบ  คูณเศษส่วนระคน  โจทย์
ปัญหา 
 ทศนิยม  การอ่าน และการเขียนทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  หลกัและค่าประจ าหลกั การเขียนใน
รูปกระจาย  การเปรียบเทียบและการเรียงล าดบัทศนิยม  การเขียนทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งให้อยูใ่นรูป
เศษส่วนและการเขียนเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเป็น  10  หรือ  100  ให้อยูใ่นรูปทศนิยม  การเขียนเศษส่วนท่ีตวั
ส่วนเป็นตวัประกอบของ  10  หรือ  100  ใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยม 

 การบวก  การลบ  การคูณ  การหารทศนิยม และโจทย์ปัญหา  การบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่ง  การคูณทศนิยมท่ีมีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  การบวกลบ  คูณทศนิยมระคนท่ี
ผลลพัธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  โจทยปั์ญหา 
 ร้อยละ และโจทย์ปัญหา การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็นตวัประกอบของ  100  ให้อยูใ่นรูปร้อยละ  
การเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วนและทศนิยม  การเปรียบเทียบเศษส่วน  ทศนิยม  และร้อยละ  ร้อยละ
ของจ านวนนบั  โจทยปั์ญหาร้อยละท่ีมีผลลพัธ์เป็นจ านวนนบั 
 การประมาณค่าจ านวนนับ  การหาค่าประมาณใกลเ้คียงเป็นจ านวนเตม็สิบ  เตม็ร้อย  และเตม็พนั   
 การการหาความยาว  ความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียม โจทยปั์ญหาและ
สถานการณ์ 

 การหาพืน้ที ่ การหาพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  การคาดคะเนพื้นท่ีเป็นตาราง
เมตร  ตารางเซนติเมตร และตารางวา  โจทยปั์ญหาและสถานการณ์ 

 การหาปริมาตร  การหาปริมาตรและ/หรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูปเรขาคณิตและสมบติั
บางประการของรูปเรขาคณิต 
 มุม  จุดยอดมุม  แขนของมุม  การเรียกช่ือมุม  การเขียนสัญลกัษณ์แทนมุม  ชนิดของมุม  การวดั
ขนาดของมุมเป็นองศา  การสร้างมุมโดยใชไ้มโ้พรแทรกเตอร์ (คร่ึงวงกลม) 
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 รูปส่ีเหลี่ยม  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้  รูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน  รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียก
ปูน  รูปส่ีเหล่ียมคางหมู  รูปส่ีเหล่ียมรูปวา่ว  การสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 รูปสามเหลี่ยม  รูปสามเหล่ียมด้านเท่า  รูปสามเหล่ียมหน้าจัว่  รูปสามเหล่ียมด้านไม่เท่า  รูป
สามเหล่ียมมุมฉาก  รูปสามเหล่ียมมุมแหลม  รูปสามเหล่ียมมุมป้าน  ส่วนประกอบของ รูปสามเหล่ียม  

ขนาดของมุมภายใน  การสร้างรูปสามเหล่ียม 

 รูปวงกลม  ส่วนประกอบของรูปวงกลม  การสร้างรูปวงกลม  การประดิษฐล์วดลายโดยใชรู้ปเรขาคณิต 

 เส้นขนาน  เส้นขนานและการใชส้ัญลกัษณ์  //  แสดงการขนาน  การสร้างเส้นขนาน 

 ทรงส่ีเหลีย่มมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม และพรีะมิด 
 แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจ านวน  การเขียนประโยคสัญลกัษณ์แสดงความสัมพนัธ์
ของสถานการณ์หรือปัญหา 
 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น   การอ่านแผนภูมิแท่งและแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและการเขียนแผนภูมิแท่ง  ความหมายและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัของเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน  อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน และไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

 โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และ
สรุปผลไดอ้ย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และ 
การน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ 
กบัศาสตร์อ่ืนๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

เพื่อให้คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบ  รอบคอบ  
มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณ เช่ือมัน่ในตนเอง รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ 
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ค1.1    ป6/1  ป6/2   ป6/3 
ค1.2    ป6/1  ป6/2    
ค1.3    ป6/1  ป6/2    
ค1.4    ป6/1  ป6/2    
ค2.1    ป6/1  ป6/2   ป6/3 
ค2.2    ป6/1  ป6/2   ป6/3 
ค3.1    ป6/1  ป6/2   ป6/3 
ค3.2    ป6/1  ป6/2    
ค4.1    ป6/1   
ค4.2    ป6/1   
ค5.1    ป6/1  ป6/2    
ค5.2    ป6/1    
ค6.1    ป6/1  ป6/2   ป6/3  ป6/4  ป6/5   ป6/6 
รวมทั้งหมด    31   ตัวช้ีวดั 
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 ว11101  วทิยาศาสตร์ 
 

รายวชิาพืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1       เวลา  80  ช่ัวโมง 
  

ศึกษาความแตกต่างระหว่างส่ิงมีชีวิต กบัส่ิงไม่มีชีวิต  ลกัษณะหน้าท่ีโครงสร้างภายนอกของพืช
และสัตว์  ลักษณะหน้าท่ีและความส าคัญของอวยัวะภายนอกของมนุษย์และการดูแลรักษาสุขภาพ    
ส่ิงมีชีวิตในทอ้งถ่ิน  สมบติัของวสัดุท่ีใช้ท  าของเล่นของใช้ในชีวิตประจ าวนั     การดึงและการผลกัวตัถุ  
ส่วนประกอบและสมบติัทางกายภาพของดิน  ทอ้งฟ้ามีดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์  และดวงดาว    

โดยใช้การสังเกต  ส ารวจตรวจสอบ  ทดลองสืบคน้ขอ้มูล  เปรียบเทียบ  อธิบาย  ระบุ  จ  าแนก  
อภิปราย  การสืบเสาะหาความรู้  และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ มีความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบ ซ่ือสัตย์ใน              
การสืบเสาะหาความรู้ ท างานร่วมกับผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับ           
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความช่ืนชม ยกยอ่ง
และเคารพสิทธ์ิในผลงานของผูคิ้ดคน้ มีความซาบซ้ึง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัการใช ้ การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า 
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ว1.1       ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ว1.2       ป.1/1 
ว3.1       ป.1/1, ป.1/2 
ว4.1       ป.1/1 
ว6.1       ป.1/1 
ว7.1       ป.1/1 
ว8.1       ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7 
รวมทั้งหมด  16  ตัวช้ีวดั 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

  

31 

 ว12101  วทิยาศาสตร์  

รายวชิาพืน้ฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2       เวลา  80  ช่ัวโมง 
 

    ศึกษาปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว ์ เช่น น ้ า อากาศและอาหาร  การน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ การดูแลพืชและสัตวใ์หเ้จริญเติบโต  การตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิและการสัมผสัของพืช
และสัตว ์และร่างกายของมนุษย ์ การเจริญเติบโตของมนุษย ์ประโยชน์ของพืชและสัตวใ์นด้านปัจจยั 4  
ของเล่นของใชใ้นชีวติประจ าวนั  การเลือกใช ้
วสัดุ แม่เหล็ก แรงดึงดูด แรงผลกั ของแท่งแม่เหล็ก  สนามแม่เหล็ก ประโยชน์ของแม่เหล็ก  แรงไฟฟ้าท่ีเกิด
จากการถูของวตัถุบางชนิด   ไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้า  หรือแบตเตอร่ี  การเปล่ียนแปลงพลังงานไฟฟ้า
เปล่ียนเป็นพลงังานอ่ืนของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้น  สมบติัทางกายภาพของ ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย   
การน าไปใชป้ระโยชน์  ความส าคญัของดวงอาทิตย ์ 

โดยใช้การสังเกต สืบคน้ขอ้มูล เปรียบเทียบ อภิปราย การสืบเสาะความรู้  และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์   โดยใช้การสังเกต  ส ารวจตรวจสอบ  ทดลอง    สืบคน้ขอ้มูล  เปรียบเทียบ  อธิบาย  ระบุ  
จ  าแนก  อภิปราย  การสืบเสาะความรู้  และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ มีความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบ ซ่ือสัตย์ใน         
การสืบเสาะหาความรู้ ท างานร่วมกับผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับ              
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความช่ืนชม ยกยอ่ง
และเคารพสิทธ์ิในผลงานของผูคิ้ดคน้ มีความซาบซ้ึง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัการใช ้การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า 
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ว/1.1       ป.2/1 ,ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
ว/2.1       ป.2/1 
ว/3.1       ป.2/1, ป.2/2 
ว/4.1       ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
ว/5.1       ป.2/1, ป.2/2 
ว/6.1       ป.2/1 
ว/7.1       ป.2/1 
ว/8.1       ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
รวมทั้งหมด  23   ตัวช้ีวดั 
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ว13101  วทิยาศาสตร์ 

รายวชิาพืน้ฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3  เวลา  80  ช่ัวโมง 
  

ศึกษาส่ิงมีชีวติใกลต้วั  ความคลา้ยคลึงกนัของพ่อแม่ลูก  การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมมาใช้
ประโยชน์ในการพฒันาสายพนัธ์ุของพืชและสัตว ์ การปรับตวัของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกนัใน   ส่ิงแวดลอ้ม 
และ  ทรัพยากรธรรมชาติ   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน     สมบติัของวตัถุท่ีเป็นส่วนประกอบ  
ของเล่นของใช้ และประโยชน์การเปล่ียนแปลง    การเปล่ียนแปลงวตัถุท่ีถูกแรงกระท า  อนัตรายและ
ประโยชน์ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของวตัถุ  ผลของการออกแรงท่ีกระท าต่อวตัถุ  แรงดึงดูดของโลก   
พลงังานธรรมชาติท่ีใชผ้ลิตไฟฟ้า  ความส าคญัของพลงังานไฟฟ้า  วิธีการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและคุม้ค่า
ปลอดภยั   สมบติัทางกายภาพของน ้าจากแหล่งน ้าในทอ้งถ่ิน  และการน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนประกอบของ
อากาศ  และความส าคญัของอากาศ   การเคล่ือนท่ีของอากาศ  การข้ึนตกของดวงอาทิตย์  ดวงจนัทร์                         
การเกิดกลางวนักลางคืน  และการก าหนดทิศ    

โดยใชก้ารสังเกต  ส ารวจตรวจสอบ  ทดลอง   สืบคน้ขอ้มูล  เปรียบเทียบ  อธิบาย  ระบุ  จ  าแนก  
อภิปราย  การสืบเสาะหาความรู้  และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ มีความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบ ซ่ือสัตย์ใน                     
การสืบเสาะหาความรู้ ท างานร่วมกับผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับ                     
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความช่ืนชม ยกยอ่ง
และเคารพสิทธ์ิในผลงานของผูคิ้ดคน้ มีความซาบซ้ึง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชก้ารดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า 
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ว/1.1       ป.3/1 ,ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ว/2.1      ป.3/1 
ว/2.2       ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3 
ว/3.1       ป.3/1, ป.3/2 
ว/3.2       ป.3/1, ป.3/2 
ว/4.1       ป.3/1, ป.3/2 
ว/5.1       ป.3/1, ป.3/2 
ว/6.1       ป.3/1 ,ป.3/2, ป.3/3 
ว/7.1       ป.3/1   
ว/8.1       ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6 ป.3/7, ป.3/8 
รวมทั้งหมด 28  ตัวช้ีวดั 
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 ว14101  วทิยาศาสตร์   

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4     เวลา  80  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษาหนา้ท่ีของท่อล าเลียง  ปากใบของพืช  ปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโต  การสังเคราะห์ดว้ย
แสงของพืช  การตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกของพืช  พฤติกรรมการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของสัตว ์ 
การเคล่ือนท่ีของแสง  การสะทอ้นแสง  การหักเหของแสง  การเปล่ียนแปลงพลงังานแสงเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าและการน าไปใชป้ระโยชน์  การกระจายของแสงสีขาว  การเกิดดิน  ชนิดและสมบติัของดิน ระบบสุริยะ  

โดยใช้การสังเกต  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น  อภิปราย                
การสืบเสาะความรู้ และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  มีความสนใจ  มุ่งมัน่  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตยใ์น         
การสืบเสาะหาความรู้  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์  แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับ             
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แสดงความช่ืนชม                          
ยกย่องและเคารพสิทธ์ิในผลงานของผูคิ้ดค้น มีความซาบซ้ึง  ห่วงใย  แสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัการใช ้                    
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า 
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ว 1.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
ว 5.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 
ว 6.1  ป.4/1 , ป.4/2 
ว 7.1 ป.4/1 
ว 8.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 , ป.4/8 
รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวดั 
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 ค16102   วทิยาศาสตร์  

รายวชิาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5   เวลา  80  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา พืชดอก พืชไม่มีดอก  พืชใบเล้ียงคู่  พืชใบเล้ียงเด่ียว  ส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างท่ี
เก่ียวข้องกับการสืบพนัธ์ุของพืชดอก  การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศและการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ                
การขยายพนัธ์ุพืชและการใช้ประโยชน์  วฏัจกัรชีวิตของพืชดอก การสืบพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุของสัตว ์ 
วฏัจกัรชีวติของสัตว ์การถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติ  สมบติัของวสัดุเร่ืองความยืดหยุน่  ความ
แข็ง  ความเหนียว  การน าความร้อน  การน าไฟฟ้าและความหนาแน่น และการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั  แรงลพัธ์  ความดนัอากาศ  ความดนัของของเหลว  แรงพยุงของของเหลว  การลอยตวั และ
การจมของวตัถุ  แรงเสียดทานและการใช้ประโยชน์ การเกิดเสียง  การเคล่ือนท่ีของเสียง การเกิดเสียงสูง
เสียงต ่า  การเกิดเสียงดงัเสียงค่อย  อนัตรายจากเสียง  การเกิดเมฆ  หมอก  น ้าคา้ง  ลูกเห็บ  การเกิดวฏัจกัรน ้ า 
การสร้างเคร่ืองมืออยา่งง่ายในการวดัอุณหภูมิ  ความช้ืน  ความกดอากาศ  การเกิดลมและการใชป้ระโยชน์
จากลม  การเกิดทิศ  ปรากฏการณ์การข้ึนและตกของดวงดาว   

โดยใช้การสังเกต  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น  อภิปราย               
การสืบเสาะความรู้ และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  มีความสนใจ  มุ่งมัน่  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตยใ์น
การสืบเสาะหาความรู้  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์  แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับ               
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แสดงความช่ืนชม  ยก
ยอ่งและเคารพสิทธ์ิในผลงานของผูคิ้ดคน้ มีความซาบซ้ึง  ห่วงใย  แสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชก้ารดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า 
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ว 1.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 
ว 1.2 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 
ว 3.1 ป.5/1 , ป.5/2 
ว 4.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
ว 4.2 ป.5/1 
ว 5.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
ว 6.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
ว 7.1  ป.5/1 
ว 8.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 ,ป.5/6 , ป.5/7 , ป.5/8      
รวมทั้งหมด  34  ตัวช้ีวดั 
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 ว16101  วทิยาศาสตร์  

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  เวลา  80  ช่ัวโมง 
   

ศึกษาการเจริญเติบโตของมนุษยจ์ากวยัแรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่  การท างานท่ีสัมพนัธ์กนัของระบบ
ย่อยอาหาร  ระบบหายใจ  ระบบหมุนเวียนเลือด  สารอาหาร  สัดส่วนอาหารท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยั  
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต  ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  โซ่อาหารและสายใยอาหาร  ความสัมพนัธ์
ระหว่างการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตกบัสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน  ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ ส่ิง มี ชีวิต   ผลของการเพิ่ม ข้ึนของประชากรมนุษย์ต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  ผลต่อส่ิงมีชีวิตจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย ์ 
แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  สมบติั
ของของแข็ง  ของเหลว และแก๊ส  การจ าแนกสารและ  การแยกสารท่ีผสมกนัโดยการร่อน  การตกตะกอน  
การกรอง  การระเหิด  การระเหยแหง้  การจ าแนกสารท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั การเลือกใชส้ารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และปลอดภยั  สมบติัของสารเม่ือเกิดการละลายและเปล่ียนสถานะ  การเปล่ียนแปลงทางเคมี และผลของ
การเปล่ียนแปลงของสารต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  วงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย  ตวัน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า  
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  แบบขนาน และการน าไปใชป้ระโยชน์  แม่เหล็กไฟฟ้าและการใชป้ระโยชน์  
ลกัษณะและสมบติัของหิน  การเปล่ียนแปลงของหินในธรรมชาติ  การผุพงัอยู่กบัท่ี  การกร่อน  ผลของธรณีพิบติัภยัต่อ
มนุษย์ และสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน  การเกิดฤดูกาล  ข้างข้ึน  ข้างแรม  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา  
ความกา้วหนา้และประโยชน์ของเทคโนโลยอีวกาศ   

โดยใช้การสังเกต  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น  อภิปราย               
การสืบเสาะหาความรู้ และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  มีความสนใจ  มุ่งมัน่  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตยใ์น
การสืบเสาะหาความรู้  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์  แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับ              
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แสดงความช่ืนชม                         
ยกย่องและเคารพสิทธ์ิในผลงานของผูคิ้ดค้น มีความซาบซ้ึง  ห่วงใย  แสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัการใช ้       
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า 
รหัสตัวช้ีวดั 
ว 1.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ว 2.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ว 2.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 
ว 3.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 
ว 3.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ว 5.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 
ว 6.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ว 7.1 ป.6/1 
ว 7.2 ป.6/1 
ว 8.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 ,ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 
รวมทั้งหมด  37  ตัวช้ีวดั 
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ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

รายวชิาพืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1                                                                 เวลา  40  ช่ัวโมง 
  

ความส าคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ พุทธประวติั หลักธรรม คมัภีร์  ทางศาสนาท่ี
ตนนบัถือ วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  ประวติัของสาวก  ชาดก  เร่ืองเล่า  พุทธศาสนิกชน  ปฏิบติัหลกัธรรม
ในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต  ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา  เคารพในพระรัตนตรัย  มีความกตญัญู
กตเวทีต่อพ่อแม่ รู้ความหมายและประโยชน์ของการมีสติ  ฝึกใหมี้สติในการด าเนินชีวิต  การบ าเพญ็ประโยชน์
ต่อศาสนสถาน  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  การบริหารจิตและเจริญปัญญาท่ีเหมาะสมกับวยั  การน า
หลกัธรรมทางศาสนาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั การเป็นพลเมืองดีในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ห้องเรียน  
และโรงเรียน  ตามบทบาทหนา้ท่ีของตน  เขา้ใจในสถานะภาพบทบาทของตนและผูอ่ื้น ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
กติกา กฎระเบียบ  ของครอบครัวและโรงเรียน  มีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นมีส่วนร่วม  มี
ระเบียบ  มีวินัย  มีน ้ าใจ ปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข   ความหมายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  เศรษฐกิจแบบพอเพียงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ในฐานะผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค รายรับ
รายจ่ายของตนเอง  อาชีพท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว การขาย การแลกเปล่ียน  คุณสมบติัของการออม  และ
ความส าคญัของการเสียภาษีอากร ลกัษณะทางกายภาพของท่ีอยู ่ องคป์ระกอบทางภูมิศาสตร์ในเร่ืองต าแหน่ง 
ระยะ ทิศทาง ท่ีตั้งของส่ิงต่างๆรอบตวั  วิธีการวดัระยะดว้ยเคร่ืองมืออย่างง่ายๆจดัท าแผนผงัอภิปรายความ
เก่ียวขอ้ง  สัมพนัธ์ระหว่างบา้น  โรงเรียน  ชุมชน  ความส าคญัของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ใกลต้วั  การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั
และกนัและปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสมการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบวนั  ลกัษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศท่ีมีผลต่อ
ความเป็นอยูข่องมนุษย ์ รู้เท่าทนัสภาพส่ิงแวดลอ้มและปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
 โดยใชท้กัษะการศึกษา การวิเคราะห์ การล าดบัเหตุการณ์ การปฏิบติัจริง   การบอก  อธิบาย   และระบุความหมาย   
ความส าคญั  คุณค่า   การสรุปผล การนบั  แยกแยะประเภท  การแสดง ยกตวัอยา่งการกระท า  การเขา้มีส่วนร่วมกิจกรรม   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่า ช่ืนชมและรักชาติ   ศาสน์กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินัย                       
ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน   มีจิตสาธารณะ  และรักความเป็นไทย    
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ส1.1   ป1/1  ป1/2  ป1/3  ป1/4    
ส1.2  ป1/1 ป1/2   ป1/3 
ส 2.1  ป1/1 ป1/2       
ส2.2  ป1/1ป1/2  ป.1/3 
ส3.1  ป1/1  ป1/2  ป1/3     
ส3.2  ป1/1   
ส5.1  ป1/1  ป1/2 ป1/3 ป 1/4 ป 1/5   
ส5.2  ป1/1 ป1/2 ป1/3 
รวมทั้งหมด    24  ตัวช้ีวดั 
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ส12101   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2  เวลา  80  ช่ัวโมง 
 

ความส าคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ พุทธประวติัตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชหรือ
ประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนด    แบบอยา่งการด าเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก/เร่ืองเล่าและศาสนิกชน
ตวัอย่างตามท่ีก าหนด  ความหมาย ความส าคญั และการเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบติัตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนด   การท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและใน
โรงเรียน ตามหลกัศาสนา   คุณค่าของการสวดมนต ์แผเ่มตตา    การมีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนา หรือการ
พฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือ ตามท่ีก าหนด    ช่ือศาสนา ศาสดา และความส าคญัของคมัภีร์ของศาสนาท่ีตน
นบัถือและศาสนาอ่ืน  ๆ  การปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนบัถือ ตามท่ีก าหนดไดถู้กตอ้ง    การปฏิบติั
ตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวนัส าคญัทางศาสนา ตามท่ีก าหนดไดถู้กตอ้ง    ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ
และหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั   การปฏิบติัตนตามมารยาทไทยและประเพณีของท้องถิ่น   พฤติกรรมใน                           
การยอมรับความคิด  ความเช่ือในบุคคลส าคัญท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีในทอ้งถ่ินและการปฏิบติัของบุคคลอ่ืนท่ีแตกต่างกนั โดย
ปราศจากอคติ  เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น   ความสัมพนัธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชน     ผูมี้บทบาท อ านาจในการตดัสินใจในโรงเรียน และชุมชน  ทรัพยากรท่ีน ามาผลิตสินคา้และบริการท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั   ท่ีมาของรายไดแ้ละรายจ่ายของตนเองและครอบครัว การบนัทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง   การสรุปผลดีของ
การใชจ่้ายท่ีเหมาะสมกบัรายไดแ้ละการออม การแลกเปล่ียนสินคา้และบริการโดยวธีิต่าง ๆ    ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูข้าย   ส่ิงต่างๆ  ท่ีเป็นธรรมชาติกบัท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ซ่ึงปรากฏระหวา่งโรงเรียนกบับา้น  ต าแหน่งอยา่งง่ายและลกัษณะทาง
กายภาพของส่ิงต่างๆ  ท่ีปรากฏในลูกโลก  แผนท่ี แผนผงั       และภาพถ่ายและลกัษณะทางกายภาพของชุมชนกระตีบ  
ความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์ ความส าคญัและคุณค่าของ
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและทางสังคม    การแยกแยะและใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดไปและท่ี
ใชแ้ลว้หมดไปไดอ้ยา่งคุม้ค่า  สภาพปัญหาทางกายภาพ และสังคมในชุมชน ความสัมพนัธ์ของฤดูกาลกบั
การด าเนินชีวิตของมนุษย์   การมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูปรับปรุง  แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียนและชุมชน 
  โดยใชก้ารสืบคน้  การบนัทึกผล การล าดบัเหตุการณ์โดยใชห้ลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การปฏิบติัจริง   
การบอก  อธิบาย   และระบุ  ความหมาย   ความส าคญั   คุณค่า   การสรุปผล   การนบั    แยกแยะประเภท  
การแสดง ยกตวัอยา่งการกระท า และ  การเขา้มีส่วนร่วมกิจกรรม   

เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชมและรักชาติ  ศาสน์กษตัริย ์ ซ่ือสัตย์
สุจริต  มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน   มีจิตสาธารณะ  และรักความเป็นไทย    
รหัสตวัช้ีวดั 
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        
รวมทั้งหมด      28    ตวัช้ีวดั 
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ส13101   สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3  เวลา  80  ช่ัวโมง 
                ความส าคญัของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็นรากฐานส าคญัของ
วฒันธรรมไทย พุทธประวติัตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวติัของศาสดาท่ีตนนบัถือ  
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก/เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตวัอย่าง ความหมาย 
ความส าคญัของพระไตรปิฎก แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาท ๓การสวด
มนต ์แผเ่มตตา ความส าคญัของ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกของชุมชนในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย ความแตกต่างของกระบวนการการตดัสินใจใน
ชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียง การเปล่ียนแปลง
ในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนท่ีเป็นผลจากการตดัสินใจของบุคคลและกลุ่ม ความตอ้งการและความ
จ าเป็นในการใชสิ้นคา้และบริการในการด ารง ชีวติ การใชจ่้ายของตนเอง  ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัมีผลต่อการ
ผลิตและบริโภคสินคา้และบริการ สินคา้และบริการท่ีรัฐจดัหาและให้บริการแก่ประชาชน  ความส าคญัของ
ภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี การแข่งขนัทางการคา้ การใชแ้ผนท่ี แผนผงั  และภาพถ่ายใน
การหาขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน การ เขียนแผนผงัง่ายๆ เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน  ความสัมพนัธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน  การ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบนั การพึ่งพาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติใน
การสนองความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย  ์และการประกอบอาชีพ มลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดย
มนุษย ์ความแตกต่างของเมืองและชนบท  การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  
 โดยใชก้ารสืบคน้ การบนัทึกผล การล าดบัเหตุการณ์โดยใชห้ลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การปฏิบติัจริง การ
บอก อธิบาย และระบุ ความหมาย ความส าคญั คุณค่า การสรุปผล การนบั แยกแยะ ประเภท การแสดง ยก
ควัอยา่งการกระท า การมีส่วนร่วมกิจกรรม 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชมและรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต 
มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย 
รหัสตัวช้ีวดั 
ส 1.1  ป3/1  ป3/2  ป3/3  ป3/4  ป3/5  ป3/6  ป3/ 7   
ส 1.2 ป3/1  ป3/2  ป3/3   
ส 2.1  ป3/1  ป3/2  ป3/3  ป3/4     
ส 2.2 ป3/1  ป3/2  ป3/3   
ส 3.1  ป3/1  ป3/2  ป3/3       
ส 3.2 ป3/1  ป3/2  ป3/3   
ส 5.1  ป3/1  ป3/2  ป3/3    
ส 5.2  ป3/1  ป3/2  ป3/3  ป3/4  ป3/5      
รวมทั้งหมด   31   ตัวช้ีวดั 
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ส14101  สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม   
รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม   
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  เวลา  80  ช่ัวโมง 

 
ศึกษาวิเคราะห์ ความส าคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  พุทธประวติั  ประวติั

สาวกชาดก  เร่ืองเล่าของศาสนิกชนตวัอยา่ง  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย  ไตรสิกขา  โอวาท3  และ
พุทธศาสนสุภาษิต  การท าความดี  หลักธรรม  ความส าคญัของศาสนสถาน  ความเป็นศาสนิกชนท่ีดี                
การปฏิบติัตนในศาสนพิธี    พิธีกรรมและวนัส าคญัทางศาสนาการเขา้ร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย บุคคล
ส าคญัท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในท้องถ่ิน สิทธิพื้นฐานของเด็ก  วฒันธรรมในภาคต่าง ๆ ของไทย และของ
ทอ้งถ่ิน สภาพเศรษฐกิจและวิถีการด ารงชีวิตร่วมกนัของคนในทอ้งถ่ิน  อ านาจอธิปไตย  ความส าคญัของ                   
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยบทบาทหนา้ท่ีของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   ความส าคญัของ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์  ปัจจยัการเลือกซ้ือและบริการ สิทธิพื้นฐานของผูบ้ริโภค  หลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  หน้าท่ีเบ้ืองตน้
ของเงิน  การใชแ้ผนท่ี  ภาพถ่าย  ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดั  แหล่งทรัพยากรในจงัหวดั การใชแ้ผนท่ี
อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ในจังหวดั  สภาพแวดล้อมทางกายภาพและปัญหาของชุมชน                     
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในจงัหวดัและผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในจงัหวดั 
        โดยใชก้ารอธิบาย  สรุป ปฏิบติั  อภิปราย  กระบวนการกลุ่ม คิดวเิคราะห์  แยกแยะ  กรณีศึกษา   
        เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  จงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตวัช้ีวดั 

ส 1.1      ป 4/1    ป4/2    ป 4/3    ป4/4    ป4/5    ป4/6    ป4/7    ป4/8   
ส 1.2      ป 4/1    ป4/2    ป 4/3     
ส 2.1      ป 4/1    ป4/2    ป 4/3    ป4/4    ป4/5     
ส 2.2      ป 4/1    ป4/2    ป 4/3     
ส 3.1      ป 4/1    ป4/2    ป 4/3     
ส 3.2      ป 4/1    ป4/2     
ส 5.1      ป 4/1    ป4/2    ป 4/3      
ส 5.2      ป 4/1    ป4/2    ป 4/3       
รวมทั้งหมด   30  ตัวช้ีวดั 
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ค16102   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  เวลา  80  ช่ัวโมง 
ความส าคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสดาของศาสนาท่ีตนนบัถือ  ประวติัความเป็นมาปฏิบติัตาม

หลกัธรรมเบ้ืองตน้  การปฏิบติับริหารจิตเจริญปัญญาและระลึกไดว้ิเคราะห์การท าความดีของตนเองบุคคล
ในครอบครัวและโรงเรียนเหตุผลของการท าความดีรู้และเห็นประโยชน์ของการฝึกสติ   อนุรักษว์ฒันธรรม
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรู้จกับุคคลหรือองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารตามกระบวนการประชาธิปไตย  รู้
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลหรือองค์การมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมและการใช้
บริการเคารพและปฏิบติัตามขอ้ตกลง กติกากฎระเบียบการอยูร่่วมกนัรู้และเขา้ใจรายรับรายจ่ายของตนเอง
ครอบครัวบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคอย่างฉลาดและมีคุณธรรม  ความหมายทรัพยากร
ในทางเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้เขา้ใจความหมายความส าคญัของค าต่าง ๆ    ตามนยัของค าวา่อดีตปัจจุบนัและ
อนาคต ความแตกต่างของเวลาเห็นคุณค่าท่ีสัมพนัธ์กับการด าเนินชีวิตของความหมายของข้อมูลและ
แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งรวบรวมอยา่งเป็นระบบอยา่งง่าย ๆ    รู้องคป์ระกอบของบา้นโรงเรียนและต าแหน่ง
ท่ีตั้ง หนา้ท่ีทางกายภาพมีความสามารถในการสังเกตส่ิงรอบตวั อ่านแผนผงัอยา่งง่ายได ้  บอกความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงมีชีวติและไม่มีชีวติจากตวัอยา่งความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัธรรมชาติได ้บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก
ในครอบครัว โรงเรียนไดป้ฏิบติัตนไดอ้ย่างเหมาะสม รู้จกัอาชีพในทอ้งถ่ิน วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็น
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมบอกจ านวนโครงสร้างอยา่งง่าย  จ าแนกส่ิงรอบตวัตามประเภทของพลงังานท่ีใชไ้ด ้
เห็นความส าคญัของการใชพ้ลงังานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   

โดยใชท้กัษะการศึกษา วิเคราะห์  การอธิบาย  การปฏิบติัตน  การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย  
การมีส่วนร่วม  การเปรียบเทียบ  การยกตวัอยา่ง     

เพื่อสร้างความตระหนัก  ปลูกจิตส านักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการด าเนินชีวิต โดยอาศัย
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ รักความเป็นไทย  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  รู้จกั
หนา้ท่ี มีวนิยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต   รู้จกัรักถ่ินฐาน    ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมัน่ในการท างาน    อยูอ่ยา่งพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
ส.1.1  ป5/1 ,ป5/2 ,ป5/3,ป5/4,ป5/5, ป5/6, ป5/7 
ส.1.2  ป5/1 ,ป5/2 ,ป5/3 
ส.2.1  ป5/1,ป5/2 ,ป5/3,ป5/4 
ส.2.2   ป5/1 ,ป5/2 ,ป5/3 
ส.3.1  ป5/1 ,ป5/2 ,ป5/3 
ส.3.2  ป5/1 ,ป5/2 
ส.5.1    ป5/1 ,ป5/2,ป5/3                            
รวมทั้งหมด  28  ตัวช้ีวดั 
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ส16101  สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6     เวลา  80  ช่ัวโมง 
 
 ความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ พุทธประวติั   ประวติัสาวก  ศาสนิกชนตวัอยา่ง  
ความส าคญัของพระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท3  พุทธศาสนสุภาษิต    การสวดมนตไ์หวพ้ระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และ
แผ่เมตตา  ความหมายของสติสัมปชญัญะ สมาธิและปัญญา  วิธีปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา  
หลกัธรรมส าคญัและศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานท่ีต่างๆ ภายในวดั การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม
ภายในวดั การปฏิบติัตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนท่ีดี  ศาสนพิธี  พิธีกรรมและกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา                     
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ    กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั  ความหมายและประเภทของวฒันธรรม                                      
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมตามกาลเวลาท่ีมีผลต่อตนเองและสังคมไทย ประโยชน์และคุณค่าทางวฒันธรรม ความแตกต่างทาง
วฒันธรรมระหวา่งกลุ่มคนในภาคต่างๆ ในสังคมไทย  แนวทางการธ ารงรักษาวฒันธรรมไทย  มารยาทไทยและมารยาทสังคม  
ประโยชน์จาก การติดตามขอ้มูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ  หลกัการเลือกรับและใชข้อ้มูล ข่าวสารจากส่ือต่างๆ รวมทั้งส่ือท่ีไร้
พรมแดน   บทบาท หน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและรัฐบาล  กิจกรรมต่าง  ๆเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย   บทบาทของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ  ทศันคติในการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ   และประสิทธิผล  การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน แนวทางการใชท้รัพยากรของคนในชุมชนให้
ได้นานข้ึน โดยมีจิตส านึกรู้คุณค่าของทรัพยากร  ประโยชน์ของการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  คุณค่าและประโยชน์ของ
ผูบ้ริโภคท่ีรู้เท่าทนัท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ธนาคาร และรัฐบาลท่ีมีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ  การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสานประโยชน์ในทอ้งถ่ิน เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ลกัษณะทางกายภาพกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ  ภูมิลกัษณ์ท่ีมีต่อภูมิสังคมของประเทศไทย   ความสัมพนัธ์
และผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัส่ิงแวดลอ้มทางสังคมในประเทศ   ผลท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนหรือดดัแปลง
สภาพธรรมชาติในประเทศจากอดีตถึงปัจจุบนั    
 โดยใชท้กัษะการศึกษา วิเคราะห์  การอธิบาย  การปฏิบติัตน  การแสดงความคิดเห็น  การอภิปราย  การมีส่วนร่วม      
การเปรียบเทียบ  การยกตวัอยา่ง     

เพื่อใหเ้กิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์  รักความเป็นไทย  ปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  มีมรรยาทของศาสนิกชน
ท่ีดี   มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มุ่งมัน่ในการท างาน  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวดั   
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   
รวมทั้งหมด   31  ตัวช้ีวดั 
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 ส11102   ประวตัิศาสตร์  

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1  เวลา  40  ช่ัวโมง 
ศึกษา วิเคราะห์ บอกช่ือ วนั เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 

เรียงล าดบัเหตุการณ์ ในชีวิตประจ าวนัตามวนัเวลาท่ีเกิดข้ึน ประวติัความเป็นมาของตนเองและครอบครัว 
โดยสอบถามผูเ้ก่ียวขอ้ง ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ส่ิงของ เคร่ืองใช้ หรือการด าเนินชีวิตของ
ตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีมีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 
ความหมายและความส าคญัของสัญลกัษณ์ของชาติไทย สถานท่ีส าคญัซ่ึงเป็นแหล่งวฒันธรรมในชุมชนส่ิงท่ี
ตนรักและภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย  มี
จิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวติอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวดั   
ส 4.1   ป1/1  ป1/2  ป1/3   
ส 4.2   ป1/1  ป1/2    
ส 4.3   ป1/1  ป1/2  ป1/3     
รวมทั้งหมด   8  ตัวช้ีวดั 
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ส12102   ประวตัิศาสตร์ 
รายวชิาพืน้ฐาน                                                            กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2  เวลา  40  ช่ัวโมง 
 

ค าระบุเวลาท่ีแสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต  ล า ด บั เ ห ต ุก า ร ณ ์ที ่เ ก ิด ขึ ้น ใ น
ครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงล าดับเหตุการณ์
ส าคัญได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน  เหตุการณ์ใดเกิดหลัง ช่วงเวลาใดเกิดเหตุการณ์ส าคัญสืบคน้ถึง 
ความเป็นมา  การเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต ประจ าวนัของคนในชุมชน ของตนจากอดีตถึงปัจจุบนั อธิบาย
ผลกระทบของ  การเปล่ียนแปลง ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ค าขวัญ  สัญลักษณ์ และระบุบุคคลท่ีท า
ประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินหรือประเทศชาติ  ยกตวัอยา่งวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและ
ควรอนุรักษไ์ว ้
 โดยใช้การสืบคน้  การบนัทึกผล การล าดบัเหตุการณ์โดยใช้หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การปฏิบติัจริง         
การบอก  อธิบาย   และระบุ  ความหมาย   ความส าคญั  คุณค่า  การสรุปผล   การนับ แยกแยะประเภท          
การแสดง ยกตวัอยา่งการกระท า  การเขา้มีส่วนร่วมกิจกรรม   

เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่า  ช่ืนชมและรักชาติ   ศาสน์กษตัริย์ ซ่ือสัตย์
สุจริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน   มีจิตสาธารณะ  และรักความเป็นไทย 
  
รหัสตัวช้ีวดั         
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                       
รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวดั 
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 ส13102   ประวตัิศาสตร์  

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3  เวลา  40  ช่ัวโมง 

เทียบศกัราชท่ีส าคญัตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัล าดับเหตุการณ์ส าคญัของโรงเรียนและ
ชุมชนโดยระบุหลกัฐานและแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพฒันาการของ
ชุมชน   ลักษณะท่ีส าคญัของขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของชุมชน    ความเหมือนและ              
ความต่างทางวฒันธรรมของชุมชนตนเองกบัชุมชนอ่ืน ๆ   พระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของ
พระมหากษัตริย์ไทยท่ีเป็นผู ้สถาปนาอาณาจักรไทย    พระราชประวติัและ พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษตัริย ์ในรัชกาลปัจจุบนัวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติโดยสังเขป   
   โดยศึกษาวเิคราะห์เปรียบเทียบ บนัทึก จ าแนก   ประยุกตใ์ช ้ เรียงล าดบั เทียบ นบั แยกแยะ สืบคน้  
รวบรวม ประวติัความเป็นมาของชุมชน บุคคลส าคญั ศิลปวฒันธรรม ประเพณี โบราณสถาน    
โบราณวตัถุ  ภาษทอ้งถ่ิน และการตั้งถ่ินฐานของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัชุมชน  บุคคลส าคญั  สถาบนัหลกัของชาติ  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การพฒันาการ  การตั้งถ่ินฐาน  การด ารงชีวิต  เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย  และรู้จกัอนุรักษม์รดก
ไทยและส่ิงแวดลอ้มเพื่อลูกหลานไทย 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
ส 4.1   ป3/1  ป3/2        
ส 4.2   ป3/1  ป3/2  ป3/3  
ส 4.3   ป3/1  ป3/2  ป3/3   
รวม ตัวช้ีวดั 8  ตัวช้ีวดั 
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 ส 14102  ประวตัิศาสตร์    

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม   
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  เวลา  40  ช่ัวโมง 
 

ศึกษา วเิคราะห์ นบัช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหสัวรรษ ยคุสมยัในการศึกษาประวติัของ
มนุษยชาติโดยสังเขป ประเภทหลกัฐานท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมาของทอ้งถ่ิน การตั้งหลกัแหล่งและ
พฒันาการของมนุษยย์ุคการประวติัศาสตร์และยุคประวติัศาสตร์โดยสังเขป ยกตวัอย่างหลกัฐานท่ีพบใน
ทอ้งถ่ินท่ีแสดงพฒันาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยพฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั ด้านการเมือง             
การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสังเขป ประวติัและผลงานของบุคคลส าคญัสมยัสุโขทยั ภูมิปัญญาไทยท่ี
ส าคญัสมยัสุโขทยัท่ีน่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ ์
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวติอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวดั   
ส 4.1     ป4/1  ป4/2   ป4/3   
ส 4.2     ป4/1  ป4/2    
ส 4.3     ป4/1  ป4/2   ป4/3     
รวมทั้งหมด   8  ตัวช้ีวดั 
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ค15102   ประวตัศิาสตร์ 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5          เวลา  80  ช่ัวโมง 

 ศึกษาวธีิการหาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เพื่อใหท้ราบขอ้มูลเร่ือง สืบคน้ความเป็นมาของ
ทอ้งถ่ิน โดยใช้หลกัฐานท่ีหลากหลาย รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบค าถามทาง
ประวติัศาสตร์อย่างมีเหตุผล อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกบัข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
เร่ืองราวในท้องถ่ิน อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนท่ีมีต่อไทย และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้โดยสังเขป อภิปรายอิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติท่ีมีต่อสังคมไทยปัจจุบนั 
โดยสังเขป อธิบายพฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาและธนบุรีโดยสังเขป อธิบายปัจจยัท่ีส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจกัรอยุธยา บอกประวติัและผลงาน
ของบุคคลส าคญัสมยัอยธุยาและธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจ อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคญัสมยัอยธุยา
และธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจและ ควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้
 โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อให้
ผูเ้รียนเขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั และเขา้ใจความเป็นมาของวฒันธรรม
ภูมิปัญญาไทย 
 ตระหนกัและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบนั และมีความรัก
ความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารงรักษาความเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

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 
รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวดั 
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 ส16102  ประวตัิศาสตร์   

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  เวลา  40  ช่ัวโมง 
 

ความหมายและความส าคญัของวิธีการทางประวติัศาสตร์อยา่งง่าย ๆ น าวิธีการทางประวติัศาสตร์
ไปใช้ศึกษาเร่ืองราวในทอ้งถ่ินเช่น ความเป็นมาของภูมินามของสถานท่ีในทอ้งถ่ิน เหตุการณ์ส าคญัใน
ทอ้งถ่ิน  ประวติัและผลงานส าคญัของบุคคลในทอ้งถ่ิน ประวัติความเป็นมาของนครปฐม และความเป็นมา
ของดินแดนสุวรรณภูมิ อาณาจักรทวารวดี ค าขวัญและสัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม เกียรติยศและความ
ภาคภูมิใจของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตวัอยา่งหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการศึกษา
เหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ไทยในสมยัรัตนโกสินทร์     สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศ
เพื่อนบา้นในปัจจุบนั เช่ือมโยงและเปรียบเทียบกบัประเทศไทย   ความเป็นมา และความสัมพนัธ์ของกลุ่ม
อาเซียนโดยสังเขป  การสถาปนาอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ และพฒันาการของไทยสมยัรัตนโกสินทร์  ปัจจยั
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมยัรัตนโกสินทร์  ผลงานของบุคคล
ส าคญั ไดแ้ก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และภูมิปัญญาไทยสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้    

โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์   การวิเคราะห์  การอธิบาย  การเปรียบเทียบ   การอภิปราย               
การยกตวัอยา่ง    การปฏิบติัตน  การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม   

เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์  รักความเป็นไทย  ปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  มีมรรยาท
ของศาสนิกชนท่ีดี   มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มุ่งมัน่ในการท างาน  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
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   
รวมทั้งหมด     8   ตัวช้ีวดั 
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พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1  เวลา  80  ช่ัวโมง 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ ลกัษณะและหน้าท่ีของอวยัวะภายนอก   การดูแลรักษาอวยัวะภายนอกสมาชิกใน
ครอบครัว  ความรักความผูกพนัของสมาชิกในครอบครัว ส่ิงท่ีช่ืนชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง ลกัษณะ
ความแตกต่างระหว่างเพศชาย  เพศหญิง ธรรมชาติของการเคล่ือนไหวร่างกาย กิจกรรมทางกายท่ีใช้ใน           
การเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ การออกก าลงักาย และการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด กฎ  กติกา  ขอ้ตกลงในการเล่น
เกม  การปฏิบติัตนตามหลกั สุขบญัญติัแห่งชาติ ลกัษณะอาการเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง  วิธีปฏิบติัตนเม่ือ
มีอาการเจ็บป่วย ส่ิงท่ีท าให้เกิดอนัตราย ภายในบา้นและโรงเรียน การป้องกนัอนัตรายภายในบา้นและ
โรงเรียน อนัตรายจากการเล่น การขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุร้าย 
           โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์   อภิปราย  ปรับปรุง  แก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้                  
ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้    และมีความสามารถในดา้นทกัษะการเคล่ือนไหวอยา่งสมดุล 
  เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้สุขศึกษา   ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อกฎ  ระเบียบ  กติกา ต่าง ๆ    มีวินยัในการปฏิบติัตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่าง
สม ่าเสมอ ตลอดจนรักความเป็นไทยในการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยัตามวฒันธรรม
ไทย   มีน ้าใจเป็นนกักีฬา และสามารถปฏิบติักิจกรรมทางกายและกีฬาร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 

รหัสตัวช้ีวดั 

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 
รวมทั้งหมด   15   ตัวช้ีวดั 

 

 

 
 
 



 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

  

49 

 

พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2  เวลา  80  ช่ัวโมง 
                 

ศึกษา วเิคราะห์ ลกัษณะและหนา้ท่ีของอวยัวะภายใน  การดูแลรักษาอวยัวะภายใน  รู้ธรรมชาติของ
ชีวิตมนุษย ์ บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว  ความส าคญัของเพื่อน  พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัเพศ  
ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือชาย  รู้ลกัษณะและวธีิการของการเคล่ือนไหวร่างกาย  การเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด  การออกก าลงักาย  และประโยชน์ของการออกก าลังกาย  กฎ กติกา ในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม  
ลกัษณะของผุมี้สุขภาพดี การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  รู้เร่ืองของใชแ้ละของเล่นท่ีมีผลเสียต่อ
สุขภาพ อาการและวิธีป้องกนัการบาดเจ็บ วิธีปฏิบติัตนเม่ือเจ็บป่วยและบาดเจ็บ  การป้องกนัอุบติัเหตุทาง
น ้ าและทางบก  การใช้ยาสามญัประจ าบา้น  การป้องกนัอนัตรายจากสารเสพติด  สัญลกัษณ์และป้ายเตือน
อนัตราย  การเกิดอคัคีภยัและการป้องปัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด   วิเคราะห์   อภิปราย  ปรับปรุง   แก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้                  
ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้    และมีความสามารถในดา้นทกัษะการเคล่ือนไหวอยา่งสมดุล 

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้สุขศึกษา   ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อกฎ  ระเบียบ  กติกา ต่าง ๆ มีวินัยในการปฏิบติัตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่าง
สม ่าเสมอ ตลอดจนรักความเป็นไทยในการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยัตามวฒันธรรม
ไทย   มีน ้าใจเป็นนกักีฬา และสามารถปฏิบติักิจกรรมทางกายและกีฬาร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 

รหัสตัวช้ีวดั 

พ1.1    ป.2/1    ป.2/2    ป.2/3     
พ2.1    ป.2/1    ป.2/2    ป.2/3    ป.2/4 
พ3.1    ป.2/1    ป.2/2 
พ3.2    ป.2/1    ป.2/2 
พ4.1    ป.2/1    ป.2/2    ป.2/3    ป.2/4    ป.2/5 
พ5.1    ป.2/1    ป.2/2    ป.2/3    ป.2/4    ป.2/5 
รวมทั้งหมด   21   ตัวช้ีวดั 
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พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3  เวลา  80  ช่ัวโมง 
            

ศึกษาวิเคราะห์ ลกัษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย ์ เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต ของ
เด็กไทย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต ความส าคญัของครอบครัว  ความแตกต่างของแต่ละครอบครัว 
วิธีการสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ วิธี
หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศการเคล่ือนไหวร่างกาย  วิธีการควบคุมการเคล่ือนไหว
ร่างกายแบบต่างๆ กิจกรรมทางกายท่ีใช้ทกัษะการเคล่ือนไหวแบบบงัคบัทิศทาง  แนวทางการเลือกออก
ก าลงักาย การละเล่นพื้นเมืองและเล่นเกมท่ีเหมาะสม  การออกก าลงักาย  เกม  และการละเล่นพื้นเมือง  กฎ 
กติกาและขอ้ตกลงในการออกก าลงักาย การติดต่อและวธีิการป้องกนัการแพร่กระจายของโรค   อาหารหลกั 
5 หมู่การเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม การแปรงฟันให้สะอาดอยา่งถูกวิธี การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพ วิธีปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยั การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ การบาดเจ็บ
จากการเล่น 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด   วิเคราะห์   อภิปราย  ปรับปรุง   แก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้                  
ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้    และมีความสามารถในดา้นทกัษะการเคล่ือนไหวอยา่งสมดุล 

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของการเรียนรู้สุขศึกษา   ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม    มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อกฎ  ระเบียบ  กติกา ต่าง ๆ    มีวินยัในการปฏิบติัตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่าง
สม ่าเสมอ ตลอดจนรักความเป็นไทยในการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยัตามวฒันธรรม
ไทย   มีน ้าใจเป็นนกักีฬา และสามารถปฏิบติักิจกรรมทางกายและกีฬาร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 

รหัสตัวช้ีวดั 

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   
รวมทั้งหมด   18  ตัวช้ีวดั 
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 ศึกษาเร่ืองการเจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกายและจิตใจตามวยั  ความส าคญัของกลา้มเน้ือ 
กระดูกและขอ้ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโตและพฒันาการ   วิธีดูแลกลา้มเน้ือ  กระดูก  และขอ้  ให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ   ศึกษาความส าคญัของการรักษา ความสะอาดอวยัวะเพศ จุดอบั ช้ืน และ
เคร่ืองใชท่ี้     เก่ียวขอ้ง -วิธีดูแลรักษาความสะอาด อวยัวะเพศ จุดอบัช้ืนและ เคร่ืองใชท่ี้เก่ียวขอ้ง อยา่งถูก 
ตอ้ง    ทกัษะการปฏิเสธ ใน สถานการณ์    ต่างๆสิทธิในการป้องกนัตนเองจาก การล่วงละเมิดทางเพศ และ
การขอความช่วยเหลือเม่ือ ประสบปัญหาทางเพศ พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและไม่ดี ผลของ การมีพฤติกรรม
ของสุขภาพท่ีดีและไม่ดี   ผลกระทบของพฤติกรรมและสุขภาพท่ีมีต่อการด ารงสุขภาพ และการป้องกนัโรค    
การควบคุมตนเองเม่ือใชท้กัษะการเคล่ือนไหวในลกัษณะผสมผสานได ้ทั้งแบบอยูก่บัท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช้
อุปกรณ์ประกอบ   กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจงัหวะ  เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั การเล่น
กีฬาพื้นฐานไดอ้ยา่งนอ้ย  1 ชนิด   การออกก าลงักาย  เล่นเกม  และกีฬาท่ีตนเองชอบและมีความสามารถใน
การวเิคราะห์ผลพฒันาการของตนเองตามตวัอยา่งและแบบปฏิบติัของผูอ่ื้น  การปฏิบติัตามกฎ  กติกา   การเล่นกีฬา
พื้นฐาน  ตามชนิดกีฬาท่ีเล่น  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัสุขภาพ  สภาวะอารมณ์  ความรู้สึกท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ  การวิเคราะห์ขอ้มูลบนฉลากอาหารและผลิตภณัฑ์สุขภาพ เพื่อการเลือกบริโภค   การทดสอบและ
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย   ความส าคญัของการใชย้าและใชย้า
อยา่งถูกวธีิ  วธีิปฐมพยาบาลเม่ือไดรั้บอนัตรายจากการใชย้าผดิ  สารเคมี  แมลงสัตวก์ดัต่อย และการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา   ผลเสียของการสูบบุหร่ี  และการด่ืมสุรา ท่ีมีต่อสุขภาพและการป้องกนั 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์   อภิปราย  ปรับปรุง   แก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้                  
ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้    และมีความสามารถในดา้นทกัษะการเคล่ือนไหวอยา่งสมดุล 

  เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของการเรียนรู้สุขศึกษา   ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม    มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อกฎ  ระเบียบ  กติกา ต่าง ๆ    มีวินยัในการปฏิบติัตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่าง
สม ่าเสมอ ตลอดจนรักความเป็นไทยในการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยัตามวฒันธรรม
ไทย   มีน ้าใจเป็นนกักีฬา และสามารถปฏิบติักิจกรรมทางกายและกีฬาร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั 
พ1.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3                         
พ2.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3 
พ3.1 ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4              
พ3.2  ป.4/1  ป.4/2 
พ4.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  
พ5.1  ป4/1, ป4/2, ป4/3  
รวม ทั้งหมด  19   ตัวช้ีวดั   

พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวชิาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4     เวลา  80  ช่ัวโมง 
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พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  เวลา  80  ช่ัวโมง 
   
             ศึกษาวิเคราะห์ ความส าคญัของระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่าย  วิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหาร
และระบบขบัถ่ายให้ท างานตามปกติ  การเปล่ียนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง  การวางตวัท่ีเหมาะสมกบั
เพศ  ลักษณะของครอบครัวท่ีอบอุ่นตามวฒันธรรมไทย  พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค ์            
การจดัรูปแบบการเคล่ือนไหวร่างกาย แบบผสมผสาน  และการปฏิบติักิจกรรมทางกาย  เกมน าไปสู่กีฬาและ
กิจกรรมแบบผลดั  การเคล่ือนไหวในเร่ืองการรับแรง  การใชแ้รงและความสมดุล ทกัษะกลไก  การเล่นกีฬาไทย  
หลกัการและกิจกรรมนนัทนาการ  หลกัการและรูป แบบการออกก าลงักาย  การออกก าลงักาย  และการเล่น
เกม  การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากล การสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบติัในการเล่นกีฬา  กฎ  กติกาใน            
การเล่นเกม กีฬา วิธีการรุกและวิธีป้องกนัในการเล่นกีฬา สิทธิของตนเองและผูอ่ื้นในการเล่นเกม  ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม และกีฬา ความส าคญัของการปฏิบติัตนตามสุขบญัญติัแห่งชาติ   
แหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสาร การใช้ข้อมูลข่าวสาร  การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารและผลิตภัณฑ ์           
การปฏิบติัตนในการป้องกนัโรค การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย  ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด  ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติด   การปฏิบติัตนเพื่อความ
ปลอดภยัจากการใชย้า  การหลีกเล่ียงสารเสพติด  อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรม สุขภาพ  การปฏิบติัเพื่อ
ป้องกนัอนัตราย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด   วิเคราะห์   อภิปราย  ปรับปรุง   แก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้                  
ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้    และมีความสามารถในดา้นทกัษะการเคล่ือนไหวอยา่งสมดุล 
  เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของการเรียนรู้สุขศึกษา ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม    มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อกฎ  ระเบียบ  กติกา ต่าง ๆ    มีวินยัในการปฏิบติัตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่าง
สม ่าเสมอ ตลอดจนรักความเป็นไทยในการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยัตามวฒันธรรม
ไทย   มีน ้าใจเป็นนกักีฬา และสามารถปฏิบติักิจกรรมทางกายและกีฬาร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 

มาตรฐานตัวช้ีวดั         
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.5/3  ป. 5/4  ป.5/5  ป. 5/6 
พ 3.2  ป. 5/1  ป. 5/2    ป.5/3  ป.5/4   
พ 4.1  ป. 5/1  ป .5/2    ป.5/3  ป .5/4  ป.5/5   
พ 5.1  ป. 5/1  ป .5/2    ป.5/3  ป .5/4  ป.5/5        
รวม ทั้งหมด  25  ตัวช้ีวดั 
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 พ16101   สุขศึกษาและพลศึกษา  

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  เวลา  80  ช่ัวโมง 

 
 ศึกษาวเิคราะห์ความส าคญัของระบบสืบพนัธ์ุ ระบบไหลเวยีนโลหิตและระบบหายใจ วิธีดูแลรักษา
ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ความส าคญัของการสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบั
ผูอ่ื้น ปัจจยัท่ีช่วยให้การท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ พฤติกรรมเส่ียงท่ีน าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ การติด
เช้ือเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควร การเคล่ือนไหวร่วมกบัผูอ่ื้นแบบผลดัในลกัษณะผสมผสานใน
การร่วมกิจกรรมทางกาย การเคล่ือนไหวในเร่ืองการรับแรง การใชแ้รง และความสมดุลกบัการพฒันาทกัษะ
การเคล่ือนไหว ในการเล่นเกมและกีฬา การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล และประเภททีม การใช้
ขอ้มูลดา้นทกัษะกลไกเพื่อปรับปรุงการเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา 
การน าความรู้และหลกัการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้ ประโยชน์และ
หลกัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและ การสร้างเสริมบุคลิกภาพ การเล่นเกมท่ีใชท้กัษะ
การวางแผน การเพิ่มพูนทกัษะการออกก าลงักายและ  การเคล่ือนไหวอยา่งเป็นระบบ การเล่นกีฬาประเภท
บุคคลและประเภททีมท่ีช่ืนชอบ การประเมินทกัษะการเล่นกีฬาของตน เล่นเกมและกีฬาดว้ยความสามคัคี
และมีน ้ าใจนักกีฬา กลวิธีการรุก การป้องกนัใน  การเล่นกีฬา  การสร้างความสามคัคีและความมีน ้ าใจ
นักกีฬาในการเล่นเกมและกีฬา ความส าคัญของส่ิงแวดล้อม ปัญหาของส่ิงแวดล้อม การป้องกันและ                
การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โรคติดต่อส าคญัท่ีระบาดในปัจจุบนั ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรค การป้องกนั
การระบาดของโรค พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม วิธีทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ภยัธรรมชาติ การปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยัจาก
ภยัธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติด ทกัษะการส่ือสารใหผู้อ่ื้นหลีกเล่ียงสารเสพติด 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด   วิเคราะห์   อภิปราย  ปรับปรุง   แก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้                  
ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้    และมีความสามารถในดา้นทกัษะการเคล่ือนไหวอยา่งสมดุล 
  เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้สุขศึกษา   ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม     
มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อกฎ  ระเบียบ  กติกา ต่าง ๆ    มีวินยัในการปฏิบติัตนในการดูแลรักษาสุขภาพอยา่ง
สม ่าเสมอ ตลอดจนรักความเป็นไทยในการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยัตามวฒันธรรม
ไทย   มีน ้าใจเป็นนกักีฬา และสามารถปฏิบติักิจกรรมทางกายและกีฬาร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
มาตรฐานตัวช้ีวดั      

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          
 รวมทั้งหมด 22  ตัวช้ีวดั 
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 ศ11101 ศิลปะ  

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1  เวลา  80  ช่ัวโมง 
 

  รูปร่าง ลกัษณะและขนาดของส่ิงต่างๆ รอบตวัในธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ความรู้สึกท่ีมี
ต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมรอบตวั ทกัษะพื้นฐานในการใช้วสัดุ  อุปกรณ์สร้างงานทศันศิลป์ งาน
ทศันศิลป์โดยการทดลองใชสี้ ดว้ยเทคนิคง่ายๆ การวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 
งานทศันศิลป์ในชีวิตประจ าวนั   ส่ิงต่าง ๆ สามารถก่อก าเนิดเสียงท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะของเสียงดงั-เบา 
และความชา้- เร็วของจงัหวะ การท่องบทกลอน การร้องเพลงง่าย ๆ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอยา่ง
สนุกสนาน การบอกความเก่ียวขอ้งของเพลงท่ีใช ้ในชีวิตประจ าวนั การเล่าถึงเพลงในทอ้งถ่ินและส่ิงท่ีช่ืน
ชอบในดนตรีทอ้งถ่ิน  การเลียนแบบการเคล่ือนไหว  และแสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อส่ือความหมาย แทนค าพูด  
ส่ิงท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง  การละเล่นของเด็กไทย  และส่ิงท่ีตนเองชอบในการแสดง
นาฏศิลป์ 

โดยการทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง               
การเลียนแบบ   การคิดวเิคราะห์การแสดง    การบอก  และการละเล่น 

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของความสวยงามตามธรรมชาติ  เกิดความรู้สึกช่ืนชมธรรมชาติ  สามารถคิดและ
แสดงความรู้สึกจากการรับรู้ความงาม  ความเพลิดเพลิน  เกิดความมัน่ใจในตนเองในการสร้างงานทศันศิลป์  
รักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นความส าคญัของเพลงไทย  เกิดความรู้สึก
ช่ืนชมเพลงไทย  และสามารถน ากิจกรรม ของเพลงไปใช้เพื่อความเพลิดเพลินได ้  เพื่อเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ไทย  เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ไทย   สร้างความเพลิดเพลินแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
ศ1.1    ป.1/1   ป.1/2    ป.1/3    ป.1/4   ป.1/5   
ศ1.2    ป.1/1   
ศ2.1    ป.1/1   ป.1/2    ป.1/3    ป.1/4   ป./5   
ศ2.2    ป.1/1   ป.1/2  
ศ3.1    ป.1/1   ป.1/2    ป.1/3   
ศ3.2    ป.1/1   ป.1/2         
รวมทั้งหมด  18  ตัวช้ีวดั 
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 ศ12101   ศิลปะ  

รายวชิาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2  เวลา  80  ช่ัวโมง 

 
               บรรยายรูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทศันธาตุท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อม และงาน
ทศันศิลป์ โดยเนน้เร่ืองเส้น รูปร่าง และรูปทรง งานทศันศิลป์ต่างๆโดยใชท้ศันธาตุท่ีเนน้เส้น รูปร่างทกัษะ
พื้นฐานในการใชว้สัดุ  อุปกรณ์ สร้างงานทศันศิลป์ ๓ มิติ  ภาพปะติดโดยการตดัหรือ ฉีกกระดาษ  วาด
ภาพเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัวของตนเองและเพื่อนบา้น  การเลือกงานทศันศิลป์ และบรรยาย
ถึงส่ิงท่ีมองเห็น รวมถึงเน้ือหาเร่ืองราว  การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้าง
เคล่ือนไหว  ความส าคญัของงานทศันศิลป์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั งานทศันศิลป์ประเภทต่างๆใน
ท้องถ่ินโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวสัดุอุปกรณ์ ท่ีใช้แหล่งก าเนิด ของเสียงท่ีได้ยิน การจ าแนก
คุณสมบติัของเสียงสูง- ต ่า ,    ดงั-เบา ยาว-สั้ น ของดนตรี การเคาะจงัหวะหรือเคล่ือนไหวร่างกาย ให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง เพลงง่ายๆ ท่ีเหมาะสมกบัวยั ความหมายและความส าคญัของเพลงท่ีไดย้ิน 

ความสัมพนัธ์ ของเสียงร้อง เสียงเคร่ืองดนตรีในเพลงท้องถ่ิน โดยใช้ค  าง่ายๆ  การแสดงและเข้าร่วม
กิจกรรมทางดนตรีในทอ้งถ่ิน การเคล่ือนไหวขณะอยูก่บัท่ีและเคล่ือนท่ี การเคล่ือนไหวท่ีสะทอ้นอารมณ์
ของตนเองอย่างอิสระ ท่าทาง เพื่อส่ือความหมายแทนค าพูด ท่าทางประกอบจงัหวะอย่างสร้างสรรค ์
มารยาทในการชมการแสดง การละเล่นพื้นบา้น ส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบา้นกบัส่ิงท่ีพบเห็นในการ
ด ารงชีวติของคนไทย  ส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบา้น 

  โดยการบรรยาย  เนน้การวาดเส้น รูปร่างและรูปภาพ  ระบายสี  สร้างงานทศันศิลป์ต่าง ๆ ใชท้กัษะ
พื้นฐานในการใช้วสัดุ  อุปกรณ์  สร้างงานทศันศิลป์  3  มิติ  สร้างภาพปะติดโดยการตดัหรือฉีกกระดาษ  
วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราว บรรยายส่ิงท่ีมองเห็น  เน้ือหา  เร่ืองราวและสร้างสรรค์งานทศันศิลป์เป็น
รูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว   โดยการแสดง    บอก  ระบุและการละเล่นประจ าทอ้งถ่ิน 

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่า เกิดความรู้สึกช่ืนชมธรรมชาติ สามารถคิดและแสดงความรู้สึกจากการรับรู้ความ
งาม  ความเพลิดเพลิน  เกิดความมั่นใจใจตนเองในการสร้างงานทัศนศิลป์และรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  เห็นความส าคญัและคุณค่าของเพลงไทย  เพลงสากลและน ากิจกรรมการฟังเพลง  การร้อง
เพลงไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดด้ว้ยความเพลิดเพลิน  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์
ไทย   ความเพลิดเพลินแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
 
รหัสตัวช้ีวดั   
ศ1.1    ป.2/1   ป.2/2    ป.2/3    ป.2/4   ป.2/5   ป.2/6   ป.2/7   ป.2/8 
ศ1.2    ป.2/1   ป.2/2  
ศ2.1    ป.2/1   ป.2/2    ป.2/3    ป.2/4   ป.2/5   
ศ2.2    ป.2/1   ป.2/2  
ศ3.1    ป.2/1   ป.2/2    ป.2/3    ป.2/4    ป.2/5   
ศ3.2    ป.2/1    ป.2/2    ป.2/3       
รวมทั้งหมด  25  ตัวช้ีวดั 
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 ศ13101  ศิลปะ  

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3  เวลา  80  ช่ัวโมง 

 
               รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์  วสัดุ  อุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างผลงานเม่ือชม
งานทศันศิลป์ การจ าแนกทศันธาตุของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ โดยเนน้เร่ือง เส้น 
สี รูปร่าง รูปทรง  และพื้นผิว  การวาดภาพ ระบายสีส่ิงของรอบตวั  ทกัษะพื้นฐาน ในการใชว้สัดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานป้ัน  การวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี และพื้นผวิ วธีิการในการสร้างงานทศันศิลป์ โดยเนน้ถึงเทคนิคและวสัดุ อุปกรณ์ ส่ิงท่ีช่ืนชมและ
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทศันศิลป์ของตนเอง  การจดักลุ่มของภาพตามทศันธาตุท่ีเนน้ในงานทศันศิลป์นั้น ๆ  
ลกัษณะรูปร่าง รูปทรงในงานการออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบา้นและโรงเรียน ท่ีมาของงานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถ่ิน  วสัดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน  รูปร่างลกัษณะของเคร่ืองดนตรี ท่ีเห็นและ
ไดย้ินในชีวิตประจ าวนั  รูปภาพหรือสัญลกัษณ์แทนเสียง และจงัหวะเคาะ  บทบาทหนา้ท่ีของเพลงท่ีไดย้ิน
รวม  29 ตวัช้ีวดั การขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ การเคล่ือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลง
ท่ีฟัง ความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอ่ื้นลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของดนตรี  
ในทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน การสร้างสรรคก์าร
เคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์สั้นๆ ท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ บทบาทหนา้ท่ี
ของผูแ้สดงและผูช้ม กิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวยั ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวนั การแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในทอ้งถ่ิน ส่ิงท่ีเป็นลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์ ความส าคญัของการแสดงนาฏศิลป์ 
 โดยการสร้างสรรค์  แสดง   เปรียบเทียบ   ร่วมกิจกรรม   บอก   เล่า  ระบุและอธิบาย  คิด
สร้างสรรค ์
  เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของความสวยงามตามธรรมชาติ  เกิดความรู้สึกช่ืนชมธรรมชาติ  สามารถคิดและ
แสดงความรู้สึกจากการรับรู้ความงาม  ความเพลิดเพลิน  เกิดความมัน่ใจใจตนเองในการสร้างงานทศันศิลป์
และรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  น าดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั หรือโอกาสต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
เพื่อเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ไทย  สามารถน ากิจกรรมของนาฏศิลป์ไปใช้
แสดงในโอกาสต่าง ๆ   เพื่อความเพลิดเพลินแก่ตนเองและผูอ่ื้น   
 
รหัสตัวช้ีวดั 
ศ1.1    ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3    ป.3/4   ป.3/5  ป.3/6   ป.3/7   ป.3/8  ป.3/9   ป.3/10 
ศ1.2    ป.3/1   ป.3/2 
ศ2.1    ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3    ป.3/4   ป.3/5  ป.3/6   ป.3/7 
ศ2.2    ป.3/1   ป.3/2 
ศ3.1    ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3    ป.3/4    ป.3/5   
ศ3.2    ป.3/1    ป.3/2   ป.3/3     
รวมทั้งหมด  29  ตัวช้ีวดั 
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 พ14101  ศิลปะ  

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  เวลา  80  ช่ัวโมง 
 รูปลกัษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม  และงานทศันศิลป์   อิทธิพลของสีวรรณะ
อุ่นและสีวรรณะเยน็ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย ์   ทศันธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์โดยเนน้เร่ืองเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นท่ีวา่ง    ทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์
สร้างสรรคง์านพิมพภ์าพ   ทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ  อุปกรณ์สร้างสรรคง์านวาดภาพระบายสี ลกัษณะ
ของภาพโดยเน้น เร่ืองการจดัระยะ ความลึก น ้ าหนกัและแสงเงาในภาพ การวาดภาพระบายสี โดยใช้สี
วรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ  ความคิดความรู้สึก ท่ีถ่ายทอดผ่านงาน
ทศันศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน   เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ งานทศันศิลป์ ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวฒันธรรมในทอ้งถ่ินการบรรยายเก่ียวกบังาน
ทศันศิลป์   ท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ  ประโยคเพลงอยา่งง่าย  ประเภทของเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นเพลงท่ีฟัง 
ทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงง่ายๆของท านอง รูปแบบจงัหวะและความเร็วของจงัหวะในเพลงท่ีฟัง การอ่าน 
เขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล การร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  การใชแ้ละเก็บเคร่ือง
ดนตรีอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั  ดนตรีสามารถใชใ้นการส่ือเร่ืองราว  แหล่งท่ีมาและความสัมพนัธ์ของวิถี
ชีวิตไทย ท่ีสะทอ้นในดนตรีและเพลงทอ้งถ่ิน  ความส าคญัในการอนุรักษส่์งเสริมวฒันธรรมทางดนตรี  
ทกัษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใชส่ื้อความหมายและอารมณ์ ภาษาท่าและนาฏยศพัทห์รือศพัท์
ทางการละครง่ายๆในการถ่ายทอดเร่ืองราว  การเคล่ือนไหวในจงัหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน การแสดง
นาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่   ส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเนน้จุดส าคญัของเร่ืองและลกัษณะเด่นของตวัละคร  
ประวติัความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ การแสดงนาฏศิลป์กบัการแสดงท่ีมาจาก
วฒันธรรมอ่ืน  ความส าคญัของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์  เหตุผลท่ีควร
รักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 
  โดยการศึกษา  บรรยาย  เน้นเร่ือง รูปร่างและรูปทรง  ระบายสี  สร้างงานทศันศิลป์ต่างๆ ทกัษะ
พื้นฐานในการใช้วสัดุ  อุปกรณ์  การออกแบบ  และวิธีการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน บรรยายส่ิงท่ี
มองเห็น  เน้ือหา การขบัร้องและบรรเลงดนตรี เร่ืองราวและสร้างสรรค์งานทศันศิลป์เป็นรูปแบบงาน
โครงสร้างเคล่ือนไหว โดยการแสดง  บอก ระบุและการละเล่นประจ าทอ้งถ่ิน 

เพื่อให้เห็นคุณค่า เกิดความรู้สึกช่ืนชมความงามของทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน สามารถคิดและแสดง
ความรู้สึกจากการรับรู้ความงาม ความเพลิดเพลิน เกิดความมัน่ใจใจตนเองในการสร้างงานทศันศิลป์และ
รักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เห็นความส าคญัและคุณค่าของเพลงไทย  เพลงสากลและน ากิจกรรมการฟัง
เพลง  การร้องเพลงไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ไทย 
สร้างความเพลิดเพลินแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
รหัสตัวช้ีวดั 
ศ1.1   ป.4/1  ป.4/2    ป.4/3    ป.4/4    ป.4/5   ป.4/6   ป.4/7  ป.4/8  ป.4/9 
ศ1.2   ป.4/1  ป.4/2  
ศ2.1   ป.4/1  ป.4/2    ป.4/3    ป.4/4    ป.4/5   ป.4/6   ป.4/7 
ศ2.2   ป.4/1  ป.4/2     
ศ3.1   ป.4/1  ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4   ป.4/5     
ศ3.2   ป.4/1  ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4     
รวมทั้งหมด  29  ตัวช้ีวดั 
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 ศ15101  ศิลปะ  

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  เวลา  80  ช่ัวโมง 
 

                ศึกษาเก่ียวกบัจงัหวะต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดลอ้มและงานศิลป์  ความแตกต่าง
ระหว่างงานทศันศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวสัดุอุปกรณ์และวิธีท่ีต่างกนั  วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสงเงา  
น ้ าหนกั และวรรณะสี  งานป้ันจากดินน ้ ามนัหรือดินเหนียว  งานพิมพภ์าพ  การจดัวางต าแหน่งของส่ิงต่าง 
ๆ ในภาพ  องคป์ระกอบดนตรีในเพลงท่ีใชใ้นการส่ืออารมณ์  ลกัษณะของเสียงขบัร้องและเคร่ืองดนตรีท่ีอยู ่
ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ ศึกษาโน้ตดนตรีไทยและสากล  5  ระดบัเสียง  เคร่ืองดนตรีท่ีท าจงัหวะและ
ท านอง เพลงไทยหรือเพลงสากลท่ีเหมาะสมกับวยั  องค์ประกอบนาฏศิลป์ ท่าทางประกอบเพลงหรือ
เร่ืองราวตามความคิดของตน   นาฏศิลป์ โดยเนน้การใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทใ์นการส่ือความหมายและ
การแสดงออก       การเขียนเคา้โครงเร่ืองหรือบทละครสั้นๆ การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการชมการแสดง      การแสดงประเภทต่างๆ ของไทย ในแต่ละทอ้งถ่ิน นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบา้นท่ี
สะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณี 

โดยบรรยายเก่ียวกับจังหวะต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อมและงานศิลป์  
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทศันศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวสัดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีแตกต่างกนั   
วาดภาพโดยใชเ้ทคนิคของแสงเงา  น ้ าหนกัและวรรณะสี  สร้างสรรคง์านป้ันจากดินน ้ ามนัหรือดินเหนียว
เน้นการถ่ายทอดจินตนาการ  งานพิมพ์ภาพเน้นการจดัวางต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ  ระบุปัญหาใน        
การจดัองค์ประกอบศิลป์และการส่ือความหมายในงานศิลป์ของตนเอง  และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดี
ข้ึน  บรรยายประโยชน์ของคุณค่าของงานทศันศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสังคม  ระบุองคป์ระกอบดนตรี
ในเพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์  จ  าแนกลกัษณะของเสียงขบัร้องและเคร่ืองดนตรีท่ีอยูใ่นวงดนตรีประเภท
ต่าง ๆ  อ่าน เขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล  5  ระดบั  ใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงจงัหวะและท านองร้องเพลง
ไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกบัวยั  ดน้สดง่าย ๆ โดยใชป้ระโยคเพลงแบบถามตอบ  
ใชด้นตรีร่วมกบักิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ  อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัประเพณี
ในวฒันธรรมต่าง ๆ  คุณค่าของดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนั   

เพื่อให้เขา้ใจเห็นคุณค่าของความงามของธรรมชาติ  ศิลปะของไทย  ศิลปะทอ้งถ่ิน  ศิลปะสากล  
เกิดความรู้สึกช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม  ความประณีตศิลปะของไทย  
ศิลปะทอ้งถ่ิน  มองเห็นความแตกต่างของศิลปะไทย  ศิลปะสากล  ช่ืนชมภูมิใจรักษาศิลปะไทยไวแ้ละ
ยอมรับค าติชมและแกไ้ขขอ้บกพร่อง  เห็นความส าคญัและคุณค่าของเพลงไทย  เพลงสากลเกิดความช่ืนชม
ในการร้องเพลง ฟังเพลง  น ากิจกรรมการฟังเพลงและการร้องเพลงไปใช้ในชีวิตประจ าว ันด้วย                   
ความเพลิดเพลิน  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ไทย  สามารถประยุกตน์าฏศิลป์
และละครของไทยใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัและด ารงรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ไทย 
รหัสตัวช้ีวดั 
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    
รวมทั้งหมด  26  ตัวช้ีวดั 
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 พ16101  ศิลปะ  

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  เวลา  80  ช่ัวโมง 
 สีคู่ตรงขา้ม และอภิปรายเก่ียวกบัการใชสี้คู่ตรงขา้มในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์หลกัการจดั
ขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทศันศิลป์ การสร้างงานทศันศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติเป็น 3 มิติ 
โดยใช้หลักการของแสงเงาและน ้ าหนัก การสร้างสรรค์งานป้ันโดยใช้หลักการเพิ่มและลด                      
การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการ ของรูปและพื้นท่ีวา่ง  การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชสี้คู่
ตรงขา้มหลกัการจดัขนาดสัดส่วน และความสมดุล การสร้างงานทศันศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผงั และ
ภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ บทบาทของงานทศันศิลป์ท่ี
สะทอ้นชีวิตและสังคม  อิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน  
อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการสร้างงานทศันศิลป์ของบุคคล การบรรยายเพลงท่ีฟัง โดยอาศยั
องค์ประกอบดนตรี และศพัทส์ังคีต  การจ าแนกประเภทและบทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ือง
ดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆการอ่าน เขียนโน้ตไทย และโน้ตสากลท านองง่าย ๆ เคร่ืองดนตรีบรรเลง
ประกอบ   การร้องเพลง ดน้สด ท่ีมีจงัหวะและท านองง่าย ๆ  ความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี  ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ท านอง จงัหวะการประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง  เร่ืองราวของดนตรีไทย ในประวติัศาสตร์  
การจ าแนกดนตรีท่ีมาจากยุคสมยัท่ีต่างกนั  อิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรีในทอ้งถ่ินการเคล่ือนไหวและ
การแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์เคร่ืองแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ   
การแสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค ์ 
ความคิดเห็นในการชมการแสดง  ความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกบัส่ิงท่ีประสบใน
ชีวิตประจ าวนั  ความส าคญัต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแสดงหรือการชม
การแสดงนาฏศิลป์และละคร 
  โดยการศึกษา  บรรยาย  เน้นเร่ือง รูปร่างและรูปทรง  ระบายสี  สร้างงานทศันศิลป์ต่าง ๆ ทกัษะ
พื้นฐานในการใช้วสัดุ  อุปกรณ์  การออกแบบ  และวิธีการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน  บรรยายส่ิงท่ี
มองเห็น  เน้ือหา การขบัร้องและบรรเลงดนตรี เร่ืองราวและสร้างสรรค์งานทศันศิลป์เป็นรูปแบบงาน
โครงสร้างเคล่ือนไหว   โดยการแสดง    บอก  ระบุและการละเล่นประจ าทอ้งถ่ิน 

เพื่อให้เห็นคุณค่า เกิดความรู้สึกช่ืนชมความงามของทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน สามารถคิดและแสดง
ความรู้สึกจากการรับรู้ความงาม  ความเพลิดเพลิน  เกิดความมัน่ใจใจตนเองในการสร้างงานทศันศิลป์และ
รักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เห็นความส าคญัและคุณค่าของเพลงไทย  เพลงสากลและน ากิจกรรมการฟัง
เพลง  การร้องเพลงไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ไทย   
สร้างความเพลิดเพลินแก่ตนเองและผูอ่ื้น 

 
รหัสตัวช้ีวดั 
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     
รวมทั้งหมด  27  ตัวช้ีวดั 
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ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
รายวชิาพืน้ฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1                                                                                                               เวลา 40 ช่ัวโมง 
 

                ศึกษาวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองในเร่ืองการแต่งกาย  การเก็บของใช ้ การหยิบจบัและใช้
ชองใชส่้วนตวั  การจดัโต๊ะ  ตู ้ ชั้น     รู้จกัใชว้สัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือง่ายๆ  ในการท างานอยา่งปลอดภยั เช่น 
การท าความคุน้เคยกบัการใชเ้คร่ืองมือ  การรดน ้ าตน้ไม ้ การถอนและเก็บวชัพืช  การพบักระดาษเป็นของ
เล่น ศึกษาขอ้มูลส่ิงท่ีสนใจเก่ียวกบับุคคล สัตว ์ส่ิงของ เร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆศึกษาแหล่งขอ้มูลท่ีอยู่
ใกล้ตวั  เช่น  บ้าน ห้องสมุด  ผูป้กครอง  ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทศัน์ มีความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  คอมพิวเตอร์  วิทยุ  โทรทศัน์ กลอ้งดิจิตอล โทรศพัท์มือถือรู้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  เช่น  ใชใ้นการเรียน  การวาดภาพ   การติดต่อส่ือสาร 
             โดยฝึกทกัษะวธีิการช่วยเหลือตนเองและทกัษะกระบวนการท างานร่วมกนั   ฝึกใชว้สัดุอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่างๆในการท างานอย่างปลอดภยั บอกขอ้มูลของส่ิงท่ีสนใจและแหล่งขอ้มูลท่ีอยู่ใกลต้วั บอก
ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการเรียน  การวาดภาพ  และการติดต่อส่ือสาร 
              เพื่อให้มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาจนเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน มุ่งมั่นใน                    
การท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยู่อยา่งพอเพียง  คิดเป็นท าเป็นอยา่งสร้างสรรค ์ รักความเป็น
ไทยรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า มีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
 
รหัสตัวช้ีวดั 
ง  1.1   ป.1/1  ป1/2  ป.1/3    
ง  3.1   ป.1/1  ป1/2 
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวดั 
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ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
รายวชิาพืน้ฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่2                                                                                                               เวลา 40 ช่ัวโมง 

 
     วธีิการและประโยชน์การท างาน     เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว   วสัดุ  อุปกรณ์ละเคร่ืองมือ     
ในการท างานอย่างเหมาะสมกบังานและประหยดั   การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่าง
ปลอดภยั    ประโยชน์ของส่ิงของเคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั   การสร้างของเล่นของใชอ้ยา่งง่าย โดยก าหนด
ปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๒ มิติ  ลงมือสร้าง 
และประเมินผล   ความรู้เก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีถูกวิธีไปประยุกตใ์ชใ้นการสร้างของเล่นของใช้
อยา่งง่าย  ความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย 1  ลกัษณะ  ในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ ประโยชน์
ของขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลท่ีสนใจจากแหล่งขอ้มูลต่าง  ๆท่ีเช่ือถือได ้  ประโยชน์และการรักษาแหล่งขอ้มูล 
ช่ือและหนา้ท่ีของอุปกรณ์พื้นฐานท่ีเป็นส่วนประกอบหลกัของคอมพิวเตอร์ 
      โดยฝึกทกัษะวิธีการช่วยเหลือตนเองและทกัษะกระบวนการท างานร่วมกนัฝึกใชว้สัดุอุปกรณ์
และเคร่ืองมือต่างๆในการท างานอยา่งปลอดภยั บอกขอ้มูลของส่ิงท่ีสนใจและแหล่งขอ้มูลท่ีอยูใ่กลต้วั บอก
ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียน การวาดภาพ  และการติดต่อส่ือสาร 
                  เพื่อให้มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาจนเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน มุ่งมัน่ใน             
การท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยู่อยา่งพอเพียง  คิดเป็นท าเป็นอยา่งสร้างสรรค ์ รักความเป็น
ไทยรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า มีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
 
รหัสตัวช้ีวดั 
ง  1.1   ป.2/1  ป2/2   ป.2/3    
ง  2.1   ป.2/1  ป2/2   ป.2/3   ป.2/4    
ง  3.1   ป.2/1  ป2/2  ป.2/3    
รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวดั 
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ง13101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
รายวชิาพืน้ฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3                                                                                                               เวลา 40 ช่ัวโมง 
 
 วิธีการและประโยชน์ของการท างาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม การใช้วสัดุ  
อุปกรณ์  และเคร่ืองมือ  ตรงกบัลกัษณะงาน   การท างานอยา่งเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานดว้ย
ความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การสร้างของเล่นของใชอ้ยา่งง่าย โดยก าหนด ปัญหา
หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง๒ มิติ ลงมือสร้างและ
ประเมินผลการเลือกใชส่ิ้งของเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ การจดัการส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย
การน ากลบัมาใชซ้ ้ า การคน้หาขอ้มูลอยา่งมีขั้นตอน และน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะต่างๆวิธีดูแลและรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  โดยฝึกทกัษะวิธีการช่วยเหลือตนเองและทกัษะกระบวนการท างานร่วมกนั   ฝึกใช้วสัดุอุปกรณ์
และเคร่ืองมือต่างๆในการท างานอยา่งปลอดภยั บอกขอ้มูลของส่ิงท่ีสนใจและแหล่งขอ้มูลท่ีอยูใ่กลต้วั บอก
ประโยชนข์องอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการเรียน การวาดภาพ และการติดต่อส่ือสาร 
                  เพื่อให้มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาจนเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน มุ่งมัน่ใน            
การท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยู่อยา่งพอเพียง  คิดเป็นท าเป็นอยา่งสร้างสรรค ์ รักความเป็น
ไทยรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า มีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ง  1.1   ป.3/1  ป3/2   ป.3/3    
ง  2.1   ป.3/1  ป3/2   ป.3/3    
ง  3.1   ป.3/1  ป3/2    
รวมทั้งหมด   8  ตัวช้ีวดั 
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ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
รายวชิาพืน้ฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่4                                                                                                               เวลา 80 ช่ัวโมง 
 
 เหตุผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย    การท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ อยา่งเป็นขั้นตอน 
ดว้ยความขยนั อดทนรับผิดชอบ และซ่ือสัตย ์  การปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทในการท างาน  การใชพ้ลงังาน
และทรัพยากรในการท างานอย่างประหยดั และคุม้ค่า ช่ือและหน้าท่ีของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
หลกัการท างานเบ้ืองตน้ของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์และโทษจากการใชง้านคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน การสร้างภาพหรือช้ินงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกดว้ยความ
รับผดิชอบ 
 โดยฝึกทกัษะวิธีการช่วยเหลือตนเองและทกัษะกระบวนการท างานร่วมกนั   ฝึกใช้วสัดุอุปกรณ์
และเคร่ืองมือต่างๆในการท างานอย่างปลอดภยั    บอกขอ้มูลของส่ิงท่ีสนใจและแหล่งขอ้มูลท่ีอยู่ใกลต้วั              
บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ   ในการเรียน  การวาดภาพ  และการติดต่อส่ือสาร 
            เพื่อให้มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาจนเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน มุ่งมั่นใน                   
การท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยู่อยา่งพอเพียง  คิดเป็นท าเป็นอยา่งสร้างสรรค ์ รักความเป็น
ไทยรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า มีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ง  1.1   ป.4/1  ป4/2   ป.4/3  ป.4/4   
ง  3.1   ป.4/1  ป4/2   ป.4/3  ป.4/4   ป4/5   
ง  4.1   ป.4/1      
รวมทั้งหมด 10   ตัวช้ีวดั 
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ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รายวชิาพืน้ฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5                                                                                                               เวลา 80 ช่ัวโมง 
 

 เหตุผลการท างานแต่ละขั้นตอนถูกตอ้งตามกระบวน การท างาน ทกัษะการจดัการในการท างาน 
อยา่งเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค ์การปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทในการท างานกบัสมาชิกใน
ครอบครัว มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ความหมายและวิวฒันาการ
ของเทคโนโลยี  การสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยก าหนดปัญหาหรือ                    
ความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๓ มิติ ลงมือสร้าง 
และประเมินผล   ความรู้และทกัษะการสร้างช้ินงานไปประยุกต์ในการสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้    ความคิด
สร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย ๒ ลกัษณะในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ การเลือกใชเ้ทคโนโลยีในชีวิต 
ประจ าวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต สังคม และมีการจดัการส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย  การแปรรูป แลว้น ากลบัมา
ใช้ใหม่  การคน้หา รวบรวมขอ้มูลท่ีสนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเช่ือถือได้ตรงตาม
วตัถุประสงค ์การสร้างงานเอกสารเพื่อใชป้ระโยชน์ในชีวติ ประจ าวนัดว้ยความรับผิดชอบ ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
อาชีพต่าง ๆในชุมชน   ความแตกต่างของอาชีพ 
           โดยฝึกทกัษะวธีิการช่วยเหลือตนเองและทกัษะกระบวนการท างานร่วมกนั ฝึกใชว้สัดุอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่างๆในการท างานอย่างปลอดภัย บอกข้อมูลของส่ิงท่ีสนใจและแหล่งข้อมูลท่ีอยู่ใกล้ตัว              
บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียน การวาดภาพ และการติดต่อส่ือสาร 
                  เพื่อให้มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาจนเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน มุ่งมัน่ใน             
การท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยู่อยา่งพอเพียง  คิดเป็นท าเป็นอยา่งสร้างสรรค ์ รักความเป็น
ไทยรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า มีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ง  1.1   ป.5/1  ป5/2   ป.5/3   ป.5/4   
ง  2.1   ป.5/1  ป5/2   ป.5/3   ป.5/4  ป.5/5   
ง  3.1   ป.5/1  ป5/2      
ง  4.1   ป.5/1  ป5/2         
รวมทั้งหมด  13   ตัวช้ีวดั 
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ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
รายวชิาพืน้ฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6                                                                                                               เวลา 80 ช่ัวโมง 
 

 แนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน ทกัษะการจดัการในการท างาน และมี
ทกัษะการท างานร่วมกนั ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทในการท างานกบัครอบครัวและผูอ่ื้น ส่วนประกอบของ
ระบบเทคโนโลยี การสร้างส่ิงของเคร่ืองใชต้ามความสนใจ อยา่งปลอดภยั โดยก าหนดปัญหา หรือความ
ตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล เลือกวธีิการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ  หรือแผนท่ีความคิด  
ลงมือสร้าง และ ประเมินผล   การน าความรู้และทกัษะการสร้างช้ินงานไป ประยุกตใ์นการสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใช ้   การน าความรู้และทกัษะการสร้างช้ินงานไป ประยุกตใ์น การสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้ การใช้
คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  การเก็บรักษาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ   การน าเสนอขอ้มูล
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจาก
จินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวนัอยา่งมีจิตส านึก  และความรับผิดชอบ  การส ารวจตนเองเพื่อ
วางแผนในการเลือกอาชีพ  ความรู้  ความสามารถ   และคุณธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัอาชีพท่ีสนใจ   
 โดยฝึกทกัษะวธีิการช่วยเหลือตนเองและทกัษะกระบวนการท างานร่วมกนั ฝึกใชว้สัดุอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่างๆในการท างานอย่างปลอดภยั   บอกขอ้มูลของส่ิงท่ีสนใจและแหล่งขอ้มูลท่ีอยู่ใกลต้วั บอก
ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ   ในการเรียน  การวาดภาพ  และการติดต่อส่ือสาร 
                  เพื่อให้มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาจนเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน มุ่งมัน่ใน             
การท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยู่อยา่งพอเพียง  คิดเป็นท าเป็นอยา่งสร้างสรรค ์ รักความเป็น
ไทยรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า มีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ง  1.1   ป.6/1  ป6/2   ป.6/3  
ง  2.1   ป.6/1  ป6/2   ป.6/3  
ง  3.1   ป.6/1  ป6/2   ป.6/3  ป.6/4  ป6/5    
ง  4.1   ป.6/1  ป6/2    
รวมทั้งหมด  13  ตัวช้ีวดั 
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อ11101  ภาษาองักฤษ 

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1  เวลา  80  ช่ัวโมง 
              เขา้ใจและปฏิบติัตามค าสั่งง่าย ๆ ท่ีใชใ้นหอ้งเรียน    การใชภ้าษาในการฟัง-พูดในสถานการณ์ง่าย 
ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน การระบุตวัอกัษร เสียงตวัอกัษร เสียงสระของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   
การอ่านออกเสียง การสะกดค าง่าย ๆ  การออกเสียงพยญัชนะต้นค า  พยญัชนะท้ายค า  การออกเสียง
เน้นหนัก-เบาในค าและกลุ่มค า   การออกเสียงตามระดบัเสียง  สูง-ต ่าในประโยค  การเลือกภาพตรงกบั
ความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีเก่ียวกบัตนเอง   ครอบครัว โรงเรียน  ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั  อาหาร  เคร่ืองด่ืม 
และ นนัทนาการ (ภายในวงค าศพัท์ประมาณ 150-200 ค า) การตอบค าถามจากเร่ืองท่ีฟัง เช่น นิทาน  หรือ 
เร่ืองใกลต้วั  ประโยคค าถามและการตอบค าถาม  Yes/No  Question,  Wh – Question,   การสนทนาโตต้อบ
สั้น ๆ ง่าย ๆ  เช่นการทกัทาย  การกล่าวลา  การกล่าวขอบคุณ  ขอโทษ   การแนะน าตนเอง การใชค้  าศพัท ์ 
ส านวนภาษาและประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการของตนเอง  การพูดขอและให้ขอ้มูลง่าย ๆ  เก่ียวกบัตนเอง  
บุคคลใกลต้วัและเร่ืองใกลต้วั เช่น บอก  ช่ือ อายุ รูปร่าง ส่วนสูง ส่ิงของต่างๆ จ านวนนบั  1-20  สี  ขนาด  
ต าแหน่ง การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   ค  าศพัทเ์ก่ียวกบั
เทศกาล วนัส าคญัและกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   เช่น วนัคริสตม์าส  วนัข้ึนปีใหม่  
วนัวาเลนไทน์  การเล่นเกม การร้องเพลง  การเล่านิทานประกอบท่าทาง การบอกค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่าง ๆ  
             โดยใชท้กัษะ   การฟัง  การพดู  การอ่าน  และการเขียน  เพื่อใหมี้ความรู้    ความเขา้ใจ  และมีทกัษะ
ในการส่ือสารทางภาษา   สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น ไดอ้ย่าง
เหมาะสมกบัวยั 
             เพื่อให้เห็นความส าคญัของการเรียนภาษาอังกฤษ  ใฝ่เรียนรู้  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  
สามารถด ารงชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
รหัสตัวช้ีวดั 
อ.1.1   ป.1/1  ป.1/2   ป.1/3   ป.1/4    
อ.1.2  ป.1/1  ป.1/2    ป.1/3   ป.1/4 
อ.1.3  ป.1/1   
อ.2.1  ป.1/1    ป.1/2   ป.1/3     
อ.2.2  ป.1/1   
อ 3.1  ป.1/1 
อ.4.1  ป.1/1       
อ.4.2 ป.1/1     
รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวดั 
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 อ12101  ภาษาองักฤษ   

รายวชิาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2  เวลา  80  ช่ัวโมง 
 เขา้ใจและปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้องง่าย ๆ ท่ีใชใ้นห้องเรียน  การระบุตวัอกัษร  เสียงตวัอกัษรของ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย เสียงสระ การสะกดค า การอ่านประโยคง่ายๆ ตามหลกัการอ่านออกเสียง  
เช่น  การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ค า,  พยญัชนะทา้ยค า , การออกเสียงเนน้หนกั-เบาในค าและกลุ่มค า ,
การออกเสียงตามระดบัเสียง  สูง-ต ่าในประโยค , การเลือกภาพให้ตรงกบัความหมายของค า,กลุ่มค าและ
ประโยคเด่ียว เก่ียวกบั ตนเอง,ครอบครัว,โรงเรียน , ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั  ,อาหาร  เคร่ืองด่ืม, และนนัทนาการ 
(ภายในวงค าศพัทป์ระมาณ 250-300 ค า) การตอบค าถามจากการฟังประโยคสนทนา  หรือนิทานง่าย ๆ  ท่ีมี
ภาพประกอบการพดูโตต้อบ ดว้ยค าตอบสั้น ๆ  ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหวา่งบุคคล  เช่น การกล่าวทกัทาย ,
กล่าวลา,ขอบคุณ,ขอโทษ   การใช้ประโยคหรือขอ้ความท่ีใช้แนะน าตนเอง  การใช้ค  าศพัท์,ส านวนภาษา
และประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการหรือการพดูขอและใหข้อ้มูลง่าย ๆ  เก่ียวกบัตวัเองและเร่ืองใกลต้วั  การ
พูดและท าท่าทางประกอบตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การบอกช่ือและค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาลส าคญั
ของเจ้าของภาษา ตลอดจน การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั  การบอก
ค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  การฟัง/พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน   
การใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่าง ๆ   
 โดยใชท้กัษะ   การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจ และมีทกัษะ
ในการส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารแสดงความรู้สึก  แสดงความคิดเห็น ไดอ้ย่าง
เหมาะสมกบัวยั 
 เพื่อให้เห็นความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ  เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้  แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง   
รักความเป็นไทย  ด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
รหัสตัวช้ีวดั 

อ 1.1    ป.2/1  ป.2/2    ป.2/3    ป.2/4 
อ 1.2    ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3    ป.2/4 
อ 1.3    ป.2/1 
อ 2.1    ป.2/1  ป.2/2   ป.2/3 
อ 2.2    ป.2/1  
อ 3.1    ป.2/1 
อ 4.1    ป.2/1 
อ 4.2    ป.2/1    
รวมทั้งหมด 16  ตัวช้ีวดั 
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อ13101  ภาษาองักฤษ 
รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3  เวลา  80  ช่ัวโมง 
 การปฏิบติัตามค าสั่ง และค าขอร้องท่ีฟัง หรืออ่าน   การอ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า 
ประโยค และบทพูดเขา้จงัหวะ(chant)ง่ายๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  การเลือก /ระบุภาพ หรือสัญลกัษณ์ตรง
ตามความหมายของกลุ่มค าและประโยคท่ีฟัง   การตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค  บทสนทนา หรือ
นิทานง่ายๆ  การพดูโตต้อบดว้ยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหวา่งบุคคลตามแบบท่ีฟัง  การใชค้  าสั่งและค า
ขอร้องง่ายๆ ตามแบบท่ีฟัง  การบอกความตอ้งการง่ายๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟัง  การพูดขอและให้ขอ้มูล
ง่ายๆ เก่ียวกบัตนเอง และเพื่อนตามแบบท่ีฟัง  การบอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ใกลต้วั หรือ
กิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง   ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั   หมวดหมู่ของค าตามประเภทของ
บุคคล สัตว ์และส่ิงของ ตามท่ีฟัง หรืออ่าน  การพูดและท าท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม /วฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา การบอกช่ือและค าศพัทง่์ายๆ เก่ียวกบัเทศกาล /วนัส าคญั /งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษา    การเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมท่ีเหมาะกบัวยั  การบอกความแตกต่างของเสียง
ตวัอกัษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    ค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน   การฟัง /พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  การใชภ้าษาต่างประเทศ เพื่อ
รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วั 

 โดยใช้ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะใน           
การส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก  แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เหมาะสม กบัวยั 

 เพื่อให้เห็นความส าคญัของการเรียนภาษาอังกฤษ  ใฝ่เรียนรู้  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  
สามารถด ารงชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
อ 1.1   ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4 
อ 1.2   ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4  ป.3/5 
อ 1.3   ป.3/1  ป.3/2 
อ 2.1   ป.3/1   ป.3/2  ป.3/3 
อ 2.2   ป.3/1   
อ 3.1   ป.3/1   
อ 4.1   ป.3/1   
อ 4.1   ป.3/1   
รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวดั 
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อ14101  ภาษาองักฤษ 
รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  เวลา  80  ช่ัวโมง 
 
 การปฏิบติัตามค าสั่ง  ค  าขอร้อง  และค าแนะน า (instructions) ง่ายๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  การอ่านออกเสียง
ค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค ขอ้ความง่ายๆ และบทพูดเขา้จงัหวะถูกตอ้งตาม หลกัการอ่าน การเลือก/
ระบุภาพ หรือสัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอ้ความสั้นๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา และนิทานง่ายๆ การพูด /เขียนโตต้อบในการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล การใชค้  าสั่ง ค าขอร้อง และค าขออนุญาตง่ายๆ การพูด /เขียนแสดงความตอ้งการของตนเอง 
และขอความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ง่ายๆการพูด /เขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และ
ครอบครัว   การพูดแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั และกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 
การพูด /เขียนให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั  การพูด /วาดภาพแสดงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ 
ใกล้ตวัตามท่ีฟังหรืออ่าน การพูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกล้ตวั การพูดและท าท่า
ประกอบอยา่งสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การตอบค าถามเก่ียวกบัเทศกาล /วนั
ส าคญั/ งานฉลองและชีวติความเป็นอยูง่่ายๆ ของเจา้ของภาษา การเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม
ท่ีเหมาะกับวยั การบอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การบอกความเหมือน /ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง  ตาม
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย การคน้ควา้ รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
และน าเสนอด้วยการพูด  / การเขียน การฟังและพูด /อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและ
สถานศึกษา การใชภ้าษาต่างประเทศใน การสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 

 โดยใช้ทกัษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะใน 
การส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เหมาะสม กบัวยั 

 เพื่อให้เห็นความส าคญัของการเรียนภาษาอังกฤษ  ใฝ่เรียนรู้  มีความภูมิใ จในความเป็นไทย  
สามารถด ารงชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
รหัสตัวช้ีวดั 
อ 1.1     ป.4/1  ป.4/2   ป.4/3  ป.4/4   
อ 1.2     ป.4/1 ป.4/2    ป.4/3  ป.4/4   ป.4/5   
อ 1.3     ป.4/1  ป.4/2   ป.4/3 
อ 2.1     ป.4/1  ป.4/2   ป.4/3 
อ 2.2     ป.4/1  ป.4/2   
อ 3.1   ป.4/1   
อ 4.1   ป.4/1   
อ 4.2   ป.4/1 
รวมทั้งหมด     20   ตัวช้ีวดั 
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 อ15101  ภาษาองักฤษ  

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  เวลา  80  ช่ัวโมง 
                     การศึกษาวิเคราะห์ค าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง  ค  าแนะน าท่ีใช้ในห้องเรียน และใน
สถานศึกษา การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ ขอ้ความ  บทกลอน ตามหลกัการอ่านออกเสียงและ
การใช้พจนานุกรม การระบุ /วาดภาพ เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  ส่ิงแวดลอ้ม  อาหาร เคร่ืองด่ืม 
เวลาว่าง  นนัทนาการ  สุขภาพ  สวสัดิการ  การซ้ือ-ขาย  ลมฟ้าอากาศ และเป็นวงค าศพัท์สะสมประมาณ 
550-700  ค  า ให้ตรงกบัความหมายของกลุ่มค า  ประโยคผสม  ขอ้ความ สัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายต่าง ๆ  
การหาใจความส าคญัในประโยค บทสนทนา นิทาน เร่ืองสั้ น จากการฟังและอ่าน การพูดและเขียนบท
สนทนาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกลต้วัและส านวนการตอบรับ การใชค้  าสั่ง ค  า
ขอร้อง ค าขออนุญาต    ค  าแนะน าท่ีมี 1-2  ขั้นตอน การใช้ค  าศพัท์ ส านวนภาษา ประโยคท่ีแสดงความ
ตอ้งการและขอความช่วยเหลือ   การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ การใช้
ค  าศพัท์  ส านวนภาษา และประโยคเพื่อขอและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเร่ืองใกลต้วั 
การใชค้  าและประโยคง่าย ๆ ในการแสดงความรู้สึกและการใหเ้หตุผลประกอบ การใชป้ระโยคและขอ้ความ
ในการใหข้อ้มูล  เก่ียวกบับุคคล   สัตว ์ สถานท่ีและกิจกรรมต่างๆ  และการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน   การน าเสนอความคิด
รวบยอดในรูปของภาพ  แผนผงั  แผนภูมิ  ตาราง จากเร่ืองท่ีฟังและอ่าน การใชป้ระโยคในการพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองต่างๆ  ใกลต้วั  การใชถ้อ้ยค า น ้าเสียง  และกิริยาท่าทาง  ส านวนในการติดต่อปฏิสัมพนัธ์ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
การใช้ชีวิตความเป็นอยู่  งานเทศกาล  วนัส าคญั งานฉลอง ของเจา้ของภาษาและการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรม การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคต่าง ๆ 
และการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน การล าดบัตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งเทศกาลและงานฉลองของเจา้ของภาษากบัของไทย การ
คน้ควา้  รวบรวม และการน าเสนอค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน  สถานศึกษาและในทอ้งถ่ิน การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้
และการรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
               โดยใชท้กัษะกระบวนการปฏิบติัในการฟัง การพูด  การอ่าน  การเขียน เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจ   สามารถอ่านออก   เขียนได ้และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้โดยใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
วยัและสถานการณ์ต่าง ๆ 
             เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้  ความบนัเทิง
และการเขา้สู่สังคม   สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา  และวฒันธรรม  รักความเป็นไทย  ตลอดจนมีความ
มุ่งมัน่ในการท างานจนส าเร็จ และสามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
รหัสตัวช้ีวดั 
อ 1.1   ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4 
อ 1.2   ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4  ป.5/5 
อ 1.3   ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  
อ 2.1   ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3 
อ 2.2   ป.5/1  ป.5/2 
อ 3.1   ป.5/1   
อ 4.1   ป.5/1 
อ 4.2   ป.5/1                                
รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวดั 
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 อ16101  ภาษาองักฤษ  

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6                              เวลา  80  ช่ัวโมง 

                                                                                                           
              การศึกษาวิเคราะห์การฟังค าสั่ง   ค  าขอร้อง    ภาษาท่าทาง  ค  าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ 
การท าอาหารและเคร่ืองด่ืม และการประดิษฐ์การอ่านข้อความ นิทานและบทกลอนสั้ นๆถูกต้องตาม
หลักการอ่านการอ่านประโยคหรือข้อความ สัญลักษณ์ เคร่ืองหมายและความหมายเก่ียวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ
ขาย ลมฟ้าอากาศ การอ่านประโยค บทสนทนา นิทานหรือเร่ืองเล่า ค  าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง 
การพูดบทสนทนาท่ีใช้การทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพประโยค 
ขอ้ความท่ีใช้แนะน าตนเอง เพื่อนและบุคคลใกล้ตวัและส านวนการตอบรับ การฟังค าสั่ง ค  าขอร้องและ
ค าแนะน าท่ีมี 2 -3 ขั้นตอน  การพูด  เขียนค าศพัท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้บอกความตอ้ง  การขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การใหค้วามช่วยเหลือ การพดู  เขียนค าศพัท ์ส านวนและประโยคท่ีใชข้อและ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเร่ืองใกลต้วัการพูด เขียนค าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึก 
และการให้เหตุผลประกอบ การเขียนประโยคและขอ้ความท่ีใช้ในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัร
ประจ าวนั เพื่อน ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั เคร่ืองหมายวรรคตอนการเขียนค า กลุ่มค าและประโยคท่ีมีความหมาย
สัมพนัธ์กบัภาพ แผนผงั แผนภูมิ และตาราง  การพูด เขียนประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็นการพูด
ดว้ยการใชถ้อ้ยค าน ้ าเสียงและกริยามารยาททางสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การเขียนขอ้มูลและ
ความส าคญัของเทศกาล วนัส าคญั งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจา้ของภาษา การฟัง  พูด เก่ียวกบั
กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม การพดูเก่ียวกบัความเหมือน  ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ
เจา้ของภาษากบัของไทย การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย  การพูดเก่ียวกบัการเปรียบเทียบความเหมือน/ ความแตกต่างระหวา่งเทศกาล งานฉลองและประเพณี
ของเจา้ของภาษาการคน้ควา้ การรวบรวม และการน าเสนอค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษาการใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบคน้และการรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วั จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
              โดยใช้ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การแสดงความคิดเห็นการพูดด้วยการใช้ถอ้ยค า
น ้าเสียงและกริยามารยาททางสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  
              เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจและมีทกัษะ มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
มีวนิยัใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน รู้จกัชีวติความเป็นอยู ่ประเพณีและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
รหัสตัวช้ีวดั 
อ 1.1   ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4                                            
อ 1.2    ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4  ป.6/5                              
อ 1.3   ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3                                     
อ 2.1   ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 
อ 2.1   ป.6/1 ป.6/2  
อ 3.1   ป.6/1 
อ 4.1   ป.6/1 
อ 4.2  ป.6/1 
รวมทั้งหมด   20   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ง14201   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

รายวชิาเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  เวลา  40  ช่ัวโมง 

 

อธิบายความหมาย และความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร( ICT)องค์ประกอบ
และระบบการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การใชค้อมพิวเตอร์ (การเปิด ปิด การใชเ้มา้ส์ และการใชค้  าสั่ง
ลดัจากการคลิกขวา  การใช้คียบ์อร์ดและการใช้ค  าสั่งลดัจากการใชแ้ป้น Shift ,Ctrl,Fn,Alt ร่วมกบัแป้น
อ่ืนๆ)  การดูแล บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การใช้งานระบบปฏิบัติการ Window                       
การจดัการ Desk Top ของ Window และส่วนประกอบ My Computer ความส าคญัของขอ้มูลท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ความส าคญัของแหล่งขอ้มูล และรวบรวมขอ้มูลท่ีน่าสนใจจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ   ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบั Internet ความหมาย ความส าคญั ความเป็นมาของ Internet  องคป์ระกอบส าหรับการเช่ือม
เขา้สู่ระบบ Internet  การใชโ้ปรแกรม Browser ฝึกทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลผา่น Internet  ศึกษาปัญหาและ
ขอ้ควรระวงัในการใช้ Internet  การเร่ิมตน้ใช้โปรแกรม Micro Worlds Pro  การใช้ค  าสั่งพื้นฐานใน
โปรแกรม Micro Worlds Pro  การท างานของเต่าโลโก การใชค้  าสั่งในการเขียนโปรแกรม การจดัเก็บและ
การเรียกใชไ้ฟล์  ฝึกทกัษะการสร้างกล่องขอ้ความ  การวาดรูปต่างๆท่ีเป็นเส้นตรงและการประยุกต์ใช้ใน
โปรแกรม การใชเ้คร่ืองมือวาดภาพ การใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม Micro Worlds  Pro, Internet Explorer 
และอ่ืนๆสร้างช้ินงานอยา่งสร้างสรรค ์ 

โดยการศึกษาคน้ควา้ เรียนรู้ จดัท า น าเสนอ ฝึกการแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปันองคค์วามรู้      
ฝึกทกัษะการใชง้านคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบติัการ Window โปรแกรม Micro Worlds Pro  และการใช้
อินเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสาร ฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ 

เพื่อใหมี้ความมุ่งมัน่ในการท างาน  มีคุณธรรมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่ง
สร้างสรรค์ มีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  รู้จกัการแบ่งปันความรู้ รัก
ความเป็นไทยรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
ง 1.1  ป.4/1 
ง 2.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3 
ง 3.1  ป.4/1 
ง 4.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3 
ง 5.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4 
ง 6.1  ป.4/1 
ง 7.1  ป.4/1 

รวมทั้งหมด 14  ผลการเรียนรู้ 
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ง15201   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
รายวชิาเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  เวลา  40  ช่ัวโมง 

 
อธิบายความหมาย และความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร( ICT) องคป์ระกอบ

ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  ขอ้มูลบุคลากร และขั้นตอน                
การปฏิบติังาน ความหมาย องคป์ระกอบและระบบการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและ การใช้
อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น แฟลชไดรฟ์ รวมทั้งไดรฟ์ภายนอกอ่ืนๆเช่น ฮาร์ดไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ การดูแล 
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง การใชง้านระบบปฏิบติัการ Window การจดัการ Desk Top ของ 
Window รู้จกัโปรแกรมใน Accessories และส่วนประกอบ My Computer ความส าคญัของขอ้มูลท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั ความส าคญัของแหล่งขอ้มูล ฝึกรวบรวมขอ้มูลท่ีน่าสนใจจากแหล่งขอ้มูลต่างๆและฝึกทกัษะ
การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ Internet และ Intranet  ความหมาย 
ความส าคญั ความเป็นมาของ Internet และ Intranet  องคป์ระกอบส าหรับการเช่ือมเขา้สู่ระบบ Internet และ 
Intranet  การใช้โปรแกรม Browser ฝึกทกัษะในการก าหนดค่าของ Internet Explorer(IE) ตามท่ีตอ้งการ 
เช่น การสร้างลิงค์ส่วนตวั(Favorite) การสร้างกลุ่มลิงค์ส่วนตวั  การสืบคน้ขอ้มูลและเรียนรู้ผ่าน Internet 
และ Intranet  การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและข้อควรระวงัในการใช้ Internet การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Word การท างานกับแฟ้มข้อมูล การบรรณาธิกรณ์ข้อมูล การจัดหน้าเอกสาร                   
การจดัรูปแบบขอ้มูล การสร้างตาราง การแทรกรูปภาพ การสร้างไดอะแกรม หรือแผนผงัองค์กร การสั่ง
พิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพ ์และการสร้างจดหมายเวียน การใชโ้ปรแกรม Flip Publisher ในการท าหนงัสือ
อิเล็กทรอนิค  การใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Internet Explorer, Flip Publisher และอ่ืนๆ
สร้างช้ินงานผา่นการเรียนรู้ จดัท า และน าเสนออยา่งสร้างสรรค ์  

โดยการศึกษาคน้ควา้ เรียนรู้ จดัท า น าเสนอ ฝึกการแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปันองคค์วามรู้      
ฝึกทกัษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบติัการ Window โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Flip 

Publisher และการใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสาร ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ                
การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ 

เพื่อใหมี้ความมุ่งมัน่ในการท างาน  มีคุณธรรมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่ง
สร้างสรรค์ มีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  รู้จักการแบ่งปันความรู้                
รักความเป็นไทยรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
ง 1.1  ป.5/1  ป.5/2 
ง 2.1  ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3 
ง 3.1  ป.5/1  
ง 4.1  ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4 
ง 5.1  ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4  ป.5/6  ป.5/6 
ง 6.1  ป.5/1 
ง 7.1  ป.5/1 

รวมทั้งหมด  18  ผลการเรียนรู้ 
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ง16201   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

รายวชิาเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  เวลา  40  ช่ัวโมง 

 
ความหมาย องค์ประกอบและระบบการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  การติดตั้งและ การใช้

อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น แฟลชไดรฟ์ รวมทั้งไดรฟ์ภายนอกอ่ืนๆเช่น ฮาร์ดไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ ฝึกทกัษะ              
การดูแล บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง  การใชง้านระบบปฏิบติัการ Window การจดัการ Desk 
Top ของ Window รู้จกัโปรแกรมใน Accessories  การเพิ่มและลบสัญรูปในเมนู Start และส่วนประกอบ 
My Computerความส าคญัของขอ้มูลท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ความส าคญัของแหล่งขอ้มูล ฝึกรวบรวมขอ้มูลท่ี
น่าสนใจจากแหล่งขอ้มูลต่างๆและการประมวลผลขอ้มูลเป็นสารสนเทศ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั Internet 
และ Intranet  ความหมาย ความส าคญั ความเป็นมาของ Internet และ Intranet    องคป์ระกอบส าหรับ           
การเช่ือมเขา้สู่ระบบ Internet และ Intranet  การใช้โปรแกรม Browser ฝึกทกัษะในการก าหนดค่าของ 
Internet Explorer(IE) ตามท่ีตอ้งการ เช่น การสร้างลิงค์ส่วนตวั(Favorite) การสร้างกลุ่มลิงค์ส่วนตวั  ฝึก
ทกัษะในการสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ผ่าน Internet และ Intranet  การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และ               
การสนทนาผ่าน Internet  ศึกษาปัญหาและขอ้ควรระวงัในการใช้ Internet การใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel การท างานกบัแฟ้มขอ้มูล  การบรรณาธิกรณ์ขอ้มูล การจดัรูปแบบขอ้มูล การสร้างแผนภูมิน าเสนอ
ขอ้มูล การพิมพข์อ้มูลออกทางเคร่ืองพิมพ ์การใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Excel, Internet Explorer 
และอ่ืนๆ  สร้างช้ินงานผา่นการเรียนรู้ จดัท า และน าเสนออยา่งสร้างสรรค ์ 

โดยการศึกษาคน้ควา้ เรียนรู้ จดัท า น าเสนอ ฝึกการแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปันองคค์วามรู้      
ฝึกทกัษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบติัการ Window โปรแกรม Microsoft Excel และการใช้
อินเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสาร ฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ 

เพื่อใหมี้ความมุ่งมัน่ในการท างาน  มีคุณธรรมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่ง
สร้างสรรค์ มีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  รู้จักการแบ่งปันความรู้               
รักความเป็นไทยรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
ง 2.1  ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 
ง 3.1  ป.6/1  
ง 4.1  ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 
ง 5.1  ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/6 ป.6/6 
ง 6.1  ป.6/1 
ง 7.1  ป.6/1 
รวมทั้งหมด  16  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

อ14201   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสู่อาเซียน 1 

รายวชิาเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  เวลา  40  ช่ัวโมง 

                    
                  ศึกษาประวติัความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ขอ้มูลพื้นฐานง่ายๆของแต่ละประเทศสมาชิก
เช่น ธงประจ าชาติ   อาหารประจ าชาติ   สัตวป์ระจ าชาติ  ดอกไมป้ระจ าชาติ การใช้ภาษาองักฤษในการ
ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิต การทกัทาย กล่าวลา การขอบคุณ ขอโทษ การถามตอบเก่ียวกบัขอ้มูล
ต่างๆ เช่นสถานท่ีท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม    เทศกาล งานประเพณีต่างๆในวงค าศพัท์ 400 ค า  โดยใช้
กระบวนการทางภาษา ใชส้ถานการณ์จ าลอง การบูรณาการ กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการสืบคน้จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ โดยใชส่ื้อเทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดค่านิยม ตระหนกั มีเจตคติในการเป็นสมาชิกท่ีดีในการ
เขา้มามีส่วนร่วมเป็น ส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน รู้แนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลง  ปรับตวัในการ
เป็นพลเมืองท่ีดีสามารถด ารงชีวติในยคุโลกานุวตัรไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
อ 1.1 ป.4/1 
อ.2.1 ป.4/1 
อ.3.1 ป.4/1 
อ.4.1 ป.4/1 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

อ15201   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสู่อาเซียน 2 

รายวชิาเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  เวลา  40  ช่ัวโมง 

                    
                 ศึกษาประวติัความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  ขอ้มูลพื้นฐานต่างๆของแต่ละประเทศสมาชิก
เช่น ธงประจ าชาติ  สัตว์ประจ าชาติ  ดอกไม้ประจ าชาติ  สกุลเงิน  การแต่งกาย  ชีวิตความเป็นอยู ่    
ศิลปวฒันธรรม   การใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิต     การถามตอบเก่ียวกบั
ขอ้มูลต่างๆ   เช่นการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ  การเดินทาง  สถานท่ีท่องเท่ียว    เทศกาล   งานประเพณี
ต่างๆ ในวงค าศพัท ์600 ค า 
                โดยใชก้ระบวนการทางภาษา ใชส้ถานการณ์จ าลอง การบูรณาการ กระบวนการกลุ่ม 
และกระบวนการสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ โดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี
                 เพื่อใหเ้กิดค่านิยม ตระหนกั มีเจตคติในการเป็นสมาชิกท่ีดีในการเขา้มามีส่วนร่วมเป็น 
ส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน รู้แนวโนม้ทิศทางการเปล่ียนแปลง  ปรับตวัในการเป็นพลเมือง 
ท่ีดีสามารถด ารงชีวติในยคุโลกานุวตัรไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 
อ 1.1 ป.5/1 
อ.2.1 ป.5/1 
อ.3.1 ป.5/1 
อ.4.1 ป.5/1 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

อ16201   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสู่อาเซียน 3 

รายวชิาเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  เวลา  40  ช่ัวโมง 

                    
                      ศึกษาประวติัความเป็นมาของประชาคมอาเซียน   ขอ้มูลพื้นฐานของแต่ละประเทศสมาชิกเช่น 
ธงประจ าชาติ  ตราสัญลกัษณ์  สกุลเงิน การแต่งกาย  ช่ือสนามบิน บุคคลส าคญั  ชีวติความเป็นอยู่
ศิลปวฒันธรรม  ประเพณีและเทศกาลต่างๆ      แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของแต่ละประเทศสมาชิก    การ
ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิต  การสนทนาถามตอบขอ้มูลต่างๆเช่น สถานท่ี 
การซ้ือขายสินคา้หรือบริการ การเดินทาง อาชีพต่างๆท่ีเป็นท่ีตอ้งการในอาเซียน ในวงค าศพัท ์1,000 ค  า 
                     โดยใชก้ระบวนการทางภาษา ใชส้ถานการณ์จ าลอง การบูรณาการ กระบวนการกลุ่ม  
และกระบวนการสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ โดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี
                      เพื่อ ใหเ้กิดค่านิยม ตระหนกั มีเจตคติในการเป็นสมาชิกท่ีดีในการเขา้มามีส่วนร่วมเป็น 
ส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน รู้แนวโนม้ทิศทางการเปล่ียนแปลง  ปรับตวัในการเป็นพลเมือง 
ท่ีดีสามารถด ารงชีวิตในยคุโลกานุวตัรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 
อ 1.1 ป.6/1 
อ.2.1 ป.6/1 
อ.3.1 ป.6/1 
อ.4.1 ป.6/1 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ส 11231   หน้าทีพ่ลเมอืง 1 

รายวชิาเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1  เวลา  40  ช่ัวโมง 
                     ปฏิบติัตนเป็นผูมี้มารยาทไทย ในเร่ืองการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การ
ทกัทายดว้ยวาจาและยิม้ แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อพอ่แม่และญาติผูใ้หญ่ เห็นความส าคญัของ
ภาษาไทย ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินยั ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                      เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ปฏิบติัตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเร่ืองการออมและการประหยดั หลกัการทรงงาน ในเร่ืองการประหยดั ความเรียบง่าย ได้
ประโยชน์สูงสุด ความซ่ือสัตยสุ์จริตและจริงใจต่อกนั และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบติัตนเป็น
ผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                      ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กติกา และหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัในหอ้งเรียน ในเร่ืองการรักษาความ
สะอาด การรักษาของใชร่้วมกนั และการส่งงาน ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและห้องเรียน ในเร่ืองการเช่ือฟังค าสั่งสอนของพอ่แม่ ญาติผูใ้หญ่และครู ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินยั
ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผล
ท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                     ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ่ื้น ในเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถ่ินก าเนิด ฯลฯ ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในหอ้งเรียน ในกรณีความคิดเห็นไม่
ตรงกนั การละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น และเสนอวธีิการแกปั้ญหาโดยสันติวธีิ ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ใน
เร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                     โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแกปั้ญหา  
                        เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวถีิประชาธิปไตย อยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นอยา่งสันติ สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง  
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ผลการเรียนรู้  
๑. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้มารยาทไทย  
๒. แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว  
๓. เห็นความส าคญัของภาษาไทย  
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
๕. ปฏิบติัตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กติกา และหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัในหอ้งเรียน  
๗. ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและหอ้งเรียน  
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ่ื้น  
๙. ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในหอ้งเรียนและเสนอวธีิการแกปั้ญหาโดยสันติวธีิ 
 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

  

80 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ส 12232   หน้าทีพ่ลเมอืง 2 

รายวชิาเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2  เวลา  40  ช่ัวโมง 

 
                  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้มารยาทไทย ในเร่ืองการพดูดว้ยถอ้ยค าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนนอ้ม 
แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายดว้ยผา้ไทย ปฏิบติัตน
เป็นผูมี้วนิยั ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี 
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                    เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ปฏิบติัตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเร่ืองความขยนัและความอดทน หลกัการทรงงาน ในเร่ืองการพึ่งตนเองและรู้ รัก สามคัคี และ
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                   ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัในโรงเรียน ในเร่ืองการแต่งกาย การเขา้แถว 
การดูแลพื้นท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของหอ้งเรียนและโรงเรียน 
ในเร่ืองการเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิกท่ีดี หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ใน
เร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง  
                     ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ่ื้น ในเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถ่ินก าเนิด ฯลฯ ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในโรงเรียน ในกรณีหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบ และการใชข้องส่วนรวม และเสนอวธีิการแกปั้ญหาโดยสันติวธีิ ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแกปั้ญหา  
                     เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวถีิประชาธิปไตย อยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นอยา่งสันติ สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง  
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ผลการเรียนรู้  
๑. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้มารยาทไทย  
๒. แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน  
๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายดว้ยผา้ไทย  
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
๕. ปฏิบติัตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัในโรงเรียน  
๗. ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน  
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ่ื้น  
๙. ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในโรงเรียนและเสนอวธีิการแกปั้ญหาโดยสันติวธีิ  
๑๐. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง  
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

  

82 

 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ส 13233  หน้าทีพ่ลเมอืง 3 

รายวชิาเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3  เวลา  40  ช่ัวโมง 

 
                   ปฏิบติัตนเป็นผูมี้มารยาทไทย ในเร่ืองการตอ้นรับผูม้าเยือน และการปฏิบติัตนตามกาลเทศะ 
แสดงออกถึง ความกตญัญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเร่ืองต่าง ๆ ปฏิบติั
ตนเป็นผูมี้วนิยั ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง  
                    เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ปฏิบติัตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละความเสียสละ หลกัการทรงงาน ในเร่ืองการมีส่วนร่วมและความเพียร 
และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                   ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัในหอ้งเรียนและโรงเรียน ใน
เร่ืองการใชแ้ละการดูแลรักษาส่ิงของ เคร่ืองใชแ้ละสถานท่ีของส่วนรวม ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีใน
ฐานะสมาชิกท่ีดี ของห้องเรียนและโรงเรียน ในเร่ืองการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ี และการใชเ้สรีภาพอยา่ง
รับผดิชอบ มีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ใน
เร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง  
                   ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งบุคคล ในเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถ่ินก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
ดว้ยการไม่รังแก ไม่ท าร้าย ไม่ลอ้เลียน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และแบ่งปัน ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ใน
ชุมชน ในกรณีการใช ้สาธารณสมบติัและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และเสนอวธีิการปัญหาโดยสันติวธีิ ปฏิบติั
ตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                   โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแกปั้ญหา  
                   เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวถีิประชาธิปไตย อยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นอยา่งสันติ สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง  
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ผลการเรียนรู้  
๑. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้มารยาทไทย  
๒. แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน  
๓. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
๕. ปฏิบติัตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัในหอ้งเรียนและโรงเรียน  
๗. ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน  
๘. ยอมรับและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ  
๙. ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในชุมชนและเสนอวธีิการแกปั้ญหาโดยสันติวธีิ  
๑๐. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง  
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ส 14234  หน้าทีพ่ลเมอืง 4 

รายวชิาเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  เวลา  40  ช่ัวโมง 

 
                   เห็นคุณค่าและปฏิบติัตนเป็นผูมี้มารยาทไทยในพิธีการต่าง ๆ ในเร่ืองการกล่าวค าตอ้นรับ การ
แนะน าตวัเองและแนะน าสถานท่ี แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อผูท้  าประโยชน์ในสังคม มีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในทอ้งถ่ิน ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน 
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                  เห็นความส าคญัและแสดงออกถึงความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ในเร่ืองการใชสิ้นคา้ไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุและสาธารณสมบติั ปฏิบติั
ตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบติัตนตามพระราชจริยวตัรและพระจริยวตัร ปฏิบติัตนตามพระบรมราโชวาท ใน
เร่ืองการมีวนิยัและการข่มใจ หลกัการทรงงาน ในเร่ืองประโยชน์ส่วนรวมและพออยูพ่อกิน และหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผล ท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                      มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบติัตามขอ้ตกลง กติกาของหอ้งเรียน ในเร่ืองการรักษาความ
สะอาด การรักษา ของใชร่้วมกนัและการส่งงาน โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง กติกา
ดว้ยหลกัเหตุผลและยดึถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและห้องเรียน ในเร่ืองการเป็นผูน้ า และการเป็นสมาชิกท่ีดี การมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น และการปฏิบติัตามเสียงขา้งมากและยอมรับ เสียงขา้งนอ้ย มีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการ
ตดัสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและหอ้งเรียน ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินยั ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย์
สุจริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                      ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งบุคคล ในเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถ่ินก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและ
กนั ในเร่ือง การไม่รังแก ไม่ท าร้าย ไม่ลอ้เลียน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและแบ่งปัน วเิคราะห์ปัญหาความ
ขดัแยง้ในทอ้งถ่ิน ในกรณีการใชส้าธารณสมบติัและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และเสนอแนวทางการแกปั้ญหา 
โดยสันติวธีิ ปฏิบติัตน เป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง  
                    โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแกปั้ญหา  
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                        เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวถีิประชาธิปไตย อยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นอยา่งสันติ สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้  
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบติัตนเป็นผูมี้มารยาทไทย  
๒. แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อผูท้  าประโยชน์ในสังคม  
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
๔. เห็นความส าคญัและแสดงออกถึงความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
๕. ปฏิบติัตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบติัตามขอ้ตกลง กติกาของหอ้งเรียน  
๗. ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของครอบครัว และ
หอ้งเรียน  
๘. ยอมรับและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  
๙. วเิคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในทอ้งถ่ินและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวธีิ  
๑๐. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง  
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ส 15235  หน้าทีพ่ลเมอืง 5 

รายวชิาเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  เวลา  40  ช่ัวโมง 

 
                     เห็นคุณค่าและปฏิบติัตนเป็นผูมี้มารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบติัตนตามกาลเทศะ และ
การตอ้นรับผูม้าเยอืน รู้คุณค่า ใชอ้ยา่งประหยดั คุม้ค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มี
ส่วนร่วมในศิลปวฒันธรรมไทยปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ตั้งใจปฏิบติั
หนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า ของตนเอง  
                      เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
ดว้ยการใชสิ้นคา้ไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุและสาธารณสมบติั ปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ปฏิบติัตนตาม พระราชจริยวตัรและพระจริยวตัร ปฏิบติัตนตามพระบรมราโชวาท ในเร่ืองความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละความสามคัคี หลกัการทรงงาน ในเร่ืองการท าตามล าดบัขั้นและท างานอยา่งมีความสุข 
และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                       มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด 
การรักษา ของใชร่้วมกนัและการดูแลพื้นท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ 
ระเบียบ ดว้ยหลกัเหตุผลและยดึถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดี
ของหอ้งเรียน และโรงเรียน ในเร่ืองการยดึถือหลกัความจริง ความดีงาม ความถูกตอ้งและหลกัเหตุผล การ
ยดึถือประโยชน์ ของส่วนรวมเป็นส าคญั การยดึหลกัความเสมอภาคและความยติุธรรม มีส่วนร่วมและ
รับผดิชอบในการตดัสินใจ ในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ือง
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง  
                      ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ในเร่ืองวถีิชีวติ วฒันธรรม ศาสนา
และส่ิงแวดลอ้ม อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติและพึ่งพากนั ดว้ยการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยา วาจาดู
หม่ินผูอ่ื้น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และแบ่งปัน วเิคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในภูมิภาคของตนเอง ในเร่ือง
การจดัการทรัพยากร และ การขดัแยง้ทางความคิด และเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวธีิ ปฏิบติัตน
เป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของ
ตนเอง  
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                    โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแกปั้ญหา  
                      เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวถีิประชาธิปไตย อยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นอยา่งสันติ สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง  
 
 
ผลการเรียนรู้  
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบติัตนเป็นผูมี้มารยาทไทย  
๒. รู้คุณค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
๓. มีส่วนร่วมในศิลปวฒันธรรมไทย  
๔. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
๕. ปฏิบติัตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบติัตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน  
๗. ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของหอ้งเรียนและ
โรงเรียน  
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนั
และกนั  
๙. วเิคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวธีิ  
๑๐. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง  
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ส 16236  หน้าทีพ่ลเมอืง 6 

รายวชิาเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  เวลา  40  ช่ัวโมง 

 
                     ปฏิบติัตนและชกัชวนผูอ่ื้นใหมี้มารยาทไทย ในเร่ืองการแสดงความเคารพ การสนทนา การ
ปฏิบติัตน ตามกาลเทศะ และการตอ้นรับผูม้าเยอืน มีส่วนร่วมและชกัชวนผูอ่ื้นใหอ้นุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญา
ไทย ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระท าของตนเอง  
                      เห็นคุณค่าและแนะน าผูอ่ื้นใหแ้สดงออกถึงความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ดว้ยการใชสิ้นคา้ไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุและสาธารณสมบติั ปฏิบติัตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบติัตนตามพระราชจริยวตัรและพระจริยวตัร ปฏิบติัตนตามพระบรมราโชวาท ใน
เร่ืองความใฝ่รู้ ความกตญัญู หลกัการทรงงาน ในเร่ืององคร์วมและท าใหง่้าย และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                      ปฏิบติัตนและแนะน าผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัตามขอ้ตกลง กติกา กฎ ระเบียบของหอ้งเรียนและ
โรงเรียน ในการใชแ้ละดูแลรักษาส่ิงของ เคร่ืองใช ้วสัดุอุปกรณ์ และสถานท่ีของส่วนรวม เห็นคุณค่าและ
ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน ดว้ยการเป็นผูน้ าและการ
เป็นสมาชิกท่ีดี การยดึถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั การใชสิ้ทธิและหนา้ท่ี การใชเ้สรีภาพอยา่ง
รับผดิชอบ มีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบติัตนเป็น
ผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
                       ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในประเทศไทย ในเร่ืองวถีิชีวติ วฒันธรรม 
ศาสนาและส่ิงแวดลอ้ม อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติและพึ่งพากนั ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดง
กิริยา วาจาดูหม่ินผูอ่ื้น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และแบ่งปัน วเิคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในประเทศไทย ใน
เร่ืองการการละเมิดสิทธิ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวธีิ ปฏิบติัตนเป็นผู ้
มีวนิยัในตนเอง ในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแกปั้ญหา  
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                  เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวถีิประชาธิปไตย อยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นอยา่งสันติ สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง  
 
 
ผลการเรียนรู้  
๑. ปฏิบติัตนและชกัชวนผูอ่ื้นใหมี้มารยาทไทย  
๒. มีส่วนร่วมและชกัชวนผูอ่ื้นใหอ้นุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย  
๔. เห็นคุณค่าและแนะน าผูอ่ื้นใหแ้สดงออกถึงความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ 
๕. ปฏิบติัตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบติัตนและแนะน าผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัตามขอ้ตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน  
๗. เห็นคุณค่าและปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ี มีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจในกิจกรรม ของ
หอ้งเรียนและโรงเรียน  
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในประเทศไทย และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ และพึ่งพา 
ซ่ึงกนัและกนั  
๙. วเิคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวธีิ  
๑๐. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง  
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพื่อความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินยั  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได ้และอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น ๓ ลกัษณะ ดงัน้ี 
 ๑. กจิกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจ 
คิดแกปั้ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ย่างเหมาะสม 
นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้กครองใน
การมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  
 ๒.  กจิกรรมนักเรียน 

       เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี ความรับผิดชอบ การท างาน
ร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั เอ้ืออาทร และ
สมานฉันท ์ โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน ให้ไดป้ฏิบติัดว้ย
ตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน 
เน้นการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวุฒิภาวะของผูเ้รียน บริบทของ
สถานศึกษาและทอ้งถ่ิน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 

     ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวชิาทหาร   
     ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
๓. กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  

      เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ินตาม
ความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิต
สาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม 
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เกณฑ์การวดัและประเมนิผลการ เรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      1.1 การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนเป็น
หลกั และตอ้งเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนทุกด้านอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อม
เสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาจนเตม็ตามศกัยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

            (1) ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
            (2) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผ่านตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
      (3) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
            (4) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา 

ก าหนด ในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
 การพิจารณาเล่ือนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ถ้าผูเ้รียนมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะผอ่นผนัให้เล่ือนชั้นได ้แต่หากผูเ้รียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ ้ าชั้นได ้ทั้งน้ีให้
ค  านึงถึงวฒิุภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1.2  การให้ระดับผลการเรียน 

                        ระดับประถมศึกษา ในการตดัสินเพื่อให้ระดบัผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให้
ระดบัผลการเรียนหรือระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียน  เป็นระบบตวัเลข  ระบบตวัอกัษร ระบบร้อยละ 
และระบบท่ีใชค้  าส าคญัสะทอ้นมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์นั้น ให้ระดบัผล 
การประเมินเป็น ดีเยีย่ม  ดี  และผา่น 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติั
กิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น                
ผา่น และไม่ผา่น 
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1.3  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผูป้กครองและผูเ้รียนทราบความก้าวหน้า   ใน             

การเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัท าเอกสารรายงานให้ผูป้กครองทราบ
เป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียนท่ีสะทอ้น
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

           (1)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ี
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  
           (2) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
                        (3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดบัผา่นเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

          (4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
            (5) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
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คณะผู้จัดท า 
 

คณะทีป่รึกษา 

 นายสมศกัด์ิ รอบคอบ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการสถานศึกษา 
 1.  นางสาวศราวดี ม่วงสด    ประธานกรรมการ 
 2.  นางอ าภร   นนัตา    กรรมการ 
 3.  นางบญจพร  ผลโต    กรรมการ 
 4.  นางอ านวย   บวัโต    กรรมการ 
 5.  วา่ท่ี ร.ต.หญิงนอ้งนุช  เกา้ล้ิม   กรรมการ 
 6.  นางเพญ็ทิพา  อ าพฒัน์    กรรมการ 
 7.  นางสาวนิตยา  แพก าเนิด   กรรมการ 
 8.  นางสาวสมาพร  เพชรปานกนั   กรรมการ 
 9. นางนภสัวรรณ พงษศ์าสตร์   กรรมการ 
 10. นายกิตติ  แกว้วลิยั    กรรมการ 
 11.  นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา  กรรมการ/เลขานุการ 
 
คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
คณะบรรณาธิการ 
 1. นางสาวศราวดี   ม่วงสด    ประธานกรรมการ 
 2.นางกนกวรรณ จนัทร์ตะคุ    กรรมการ     
 3. นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา   กรรมการ/เลขานุการ 
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ค าส่ังโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

ที ่ 161  / 2557 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนปรับปรุง/พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ในปีการศึกษา 2558 
----------------------------- 

 เพื่อให้การทบทวนปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในปีการศึกษา 2558 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดงัน้ี 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นายสมศกัด์ิ รอบคอบ   ผูอ้  านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

    2. นางสาวศราวดี ม่วงสด                            รองผูอ้  านวยการ  รองประธานกรรมการ 
              3. นางอ านวย  บวัโต   ครู      กรรมการ/เลขานุการ 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 
          1.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการสถานศึกษา 

       1.  นาวสาวศราวดี ม่วงสด  รองผูอ้  านวยการ  ประธานกรรมการ 
       2.  นางอ าภร   นนัตา   ครู   กรรมการ 

        3.  นางเบญจพร ผลโต  ครู   กรรมการ 
        4.  นางนภสัวรรณ พงษศ์าสตร์ ครู   กรรมการ 
        5.  วา่ท่ี ร.ต.หญิงนอ้งนุช  เกา้ล้ิม ครู   กรรมการ 
        6.  นางเพญ็ทิพา  อ าพฒัน์  ครู   กรรมการ 
        7.  นางสาวนิตยา  แพก าเนิด  ครู   กรรมการ 
        8.  นางสาวสมาพร เพชรปานกนั ครู   กรรมการ 
        9.  นายกิตติ แกว้วลิยั   ครู   กรรมการ 
        10.  นางอ านวย   บวัโต  ครู   กรรมการ/เลขานุการ 
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2. คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มสาระ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และกลุ่มปฐมวยั  จ  านวน  10   คณะ 
        2.1   คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. นางอ าภร  นนัตา       ครู   ประธานอนุกรรมการ 

2. นางวนิดา   แกว้คงคา    ครู   กรรมการ 
3. นางสุนนัทา  กาญจนะวสิต   ครู   กรรมการ   
4. นางวจิิตรา   อวยพร    ครู   กรรมการ 
5. นางปัญญช์ลี  สุวรรณภูมิ   ครู    กรรมการ 
6. นางกริษฐา เก่งการช่าง    ครู   กรรมการ 
7. นางสาววชัรินทร์ ฉายอรุณ   ครู   กรรมการ 

              8. นางอมร   นูมหนัต ์    ครู   กรรมการ/เลขานุการ 
   

    2.2   คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นางเบญจพร  ผลโต    ครู   ประธานอนุกรรมการ 
2. นางเทียนศรี  มีวทิยาภรณ์  ครู   กรรมการ 
3. นางกนกวรรณ  จนัทร์ตะคุ ครู   กรรมการ 
4. นางชุติมา พงศอ์รพินท ์ ครู   กรรมการ 
5. นางสาวยพุิน  กณัหา  ครู   กรรมการ 
6. นางสาวรอฮานา หะยดีอเลาะ ครู   กรรมการ 
7. นางเกษร  สิงหฤกษ ์  ครู   กรรมการ 
8. นางศิริวรรณ  สุวรรณศรี ครู   กรรมการ 
9. นางสาวพรพรรณ  ทรงสุหมดั ครู   กรรมการ/เลขานุการ  

 
    2.3   คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

  1. นางอ านวย  บวัโต  ครู   ประธานอนุกรรมการ 
  2. นางสมบติัสิริ  ไชยโอสถ ครู   กรรมการ 
  3. นายกิตติ  แกว้วลิยั  ครู   กรรมการ 

4. นางลดาวลัย ์จินดาวงษ ์ ครู   กรรมการ 
5. นายศรีค ารณ เจริญสุข  ครู   กรรมการ 
6. นางสาวผสุดี  จงมีสุข  ครู   กรรมการ/เลขนุการ 

   
 
 



 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

  

96 

 2.4   คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
 1. วา่ท่ี ร.ต.หญิงนอ้งนุช  เกา้ล้ิม ครู   ประธานอนุกรรมการ 
  2.  นางอรทยั  สามกองงาม      ครู   กรรมการ 
 3. นางวรนุช  สมพงษ ์ ครู   กรรมการ 
 4. นางสาวโศภิณ  ธนะวฒันานนท ์     ครู   กรรมการ 
  5. นางวาสนา  นิติกุล       ครู   กรรมการ 
  6. นางสาวเพญ็ทิพย ์ เกล่ือนสันเทียะ  ครู   กรรมการ/เลขานุการ 
   

 2.5   คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นางเพญ็ทิพา  อ าพฒัน์ ครู    ประธานอนุกรรมการ 
2. นางแดงตอ้ย  สารรัมย ์ ครู   กรรมการ 
3. นายมนตช์ยั เดชะ  ครู   กรรมการ/เลขานุการ 

 
 2.6   คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  1. นางสาวนิตยา  แพก าเนิด      ครู    ประธานอนุกรรมการ 

2. นางจรุงรัตน์   จนัทร์สืบสาย      ครู    กรรมการ/เลขานุการ 
   
 2.7   คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. นางสาวสมาพร  เพชรปานกนั     ครู   ประธานอนุกรรมการ 
2.  นางสวา่งจิต  ก ามะณี      ครู   กรรมการ 
3. นายทวศีกัด์ิ  มิตรเจริญรัตน์     ครู   กรรมการ 
4. นายคมกริช ท ารี      ครู   กรรมการ 
5. นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา  ครู   กรรมการ/เลขานุการ 

   
 2.8   คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

1. นางนภสัวรรณ พงษศ์าสตร์    ครู   ประธานอนุกรรมการ 
2. นาอาทิตยา สุดสุข      ครู   กรรมการ 
3. นางสาวชฎาพร ภูมิพรม    ครู   กรรมการ 
4. นางสาวพิจิตรา พิสุทธ์ิสกุลรัตน์    ครู   กรรมการ 
5. นางพุนสุข   ญาณยทุธ        ครู   กรรมการ/เลขานุการ 
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 2.9   คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1. นายกิตติ   แกว้วลิยั ครู   ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสุนนัทา  กาญจนะวสิต ครู   กรรมการ 
3. นางอ านวย  บวัโต  ครู   กรรมการ 
4. นายมนตช์ยั เดชะ  ครู   กรรมการ/เลขานุการ  

   
 2.10   คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มปฐมวยั 

1. นางพชัรี เจริญสุข  ครู   ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวรัตนา วฒันาสิริพงศ์ ครู   กรรมการ 
3. นางพรเพญ็ แสนชมภู  ครู   กรรมการ 
4. นางกฤษณา พรหมล าภกั ครู   กรรมการ 
5. นางนยันา จิตพรไพศาล ครู   กรรมการ 
6. นางสาวสุวารี ค  ายนิดี  ครู   กรรมการ 
7. นางสาวดาราวรรณ ดอนกอนไพร  ครู   กรรมการ 
8. นางยพุา แดงส าอาง  ครู   กรรมการ/เลขานุการ  

มีหนา้ท่ี 
  (1)   วางแผนด าเนินงานวชิาการ  ก าหนดรายละเอียดของงานท่ีจะตอ้งท า เก่ียวกบั การ
จดัท า  ปรับปรุง  แกไ้ขหลกัสูตรตามท่ีส่วนกลางก าหนด   
  (2)  วางแผนด าเนินงานวชิาการเก่ียวกบัการจดัท าค าอธิบายรายวชิา โครงสร้างรายวชิา
เพิ่มเติม  ก าหนดการสอน  ก าหนดการจดัท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
  (3)   ก ากบั  ติดตาม  การใช ้ การประเมิน  และการปรับปรุงหลกัสูตร  ให้เหมาะสมกบั
สถานศึกษา 
  (4)   ตรวจสอบ  ทบทวน   ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร เพื่อวางแผนพฒันาการใชห้ลกัสูตร
ในปีต่อไป 
  (5)   รายงานผลการปฏิบติังานและผลการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา  โดยเนน้ผล 
การพฒันาคุณภาพนกัเรียน  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา   และหน่วยงานตน้สังกดั 
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 ทั้งน้ีใหค้รูท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีช่วยกนัจดัท า ปรับปรุง พฒันาหลกัสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และรายวิชาเพิ่มเติม รวมทั้ง ค  าอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา ก าหนดการสอน และปฏิบติัหน้าท่ี ท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี  31 มีนาคม 2558  เพื่อให้เสร็จทนัส าหรับใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนในปีการศึกษาต่อไป 
   
         สั่ง  ณ  วนัท่ี  25  ธนัวาคม  พ.ศ.  2557 
 

 
 

(นายสมศกัด์ิ  รอบคอบ) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

 
   


