
 
 

๑ 

ความนํา 
        กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให

เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎคม ๒๕๕๑ เริ่มใชในโรงเรียนตนแบบการใช 

หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพรอม ในปการศึกษา ๒๕๕๒ และเริ่มใชในโรงเรียนทั่วไปในปการศึกษา 

๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได

ดําเนินการติดตามผลการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมรับฟง

ความคิดเห็น การนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตรของโรงเรียน การรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซตของ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการวิจัยของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับ

หลักสูตรและการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผลจากการศึกษา พบวา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีขอดีในหลายประการ เชนกําหนดเปาหมาย

การพัฒนาไวชัดเจน มีความยืดหยุนเพียงพอใหสถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได สวน

ปญหาที่พบสวนใหญเกิดจากการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สูการ

ปฏิบัติในสถานศึกษาและในหองเรียน นอกจากนี้การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง กรอบยุทธศาสตร แผน

แมบท และกฎหมายที่เก่ียวของ กับการพัฒนาประเทศ พบวาประเด็นสําคัญเพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางแทจริง คือ การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของ

ประชากรในทุกชวงวัย มุงเนนการยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตาม

ชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและ

ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียม

ความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และเตรียมความพรอมคนใหสามารถ 

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดเปน

นโยบายสําคัญและเรงดวนใหมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรู สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรวมทั้ง สาระเทคโนโลยี โดยมอบหมายใหสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท .) ดําเนินการปรับปรุง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร และสาระเทคโนโลยีและมอบหมายให สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดําเนินการ ปรับปรุงสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตอมา

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่ง 

กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ใหเปลี่ยนแปลง



 
 

๒ 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งนี้ใหโรงเรียนใชมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัด ที่ปรับปรุงตั้งแตศึกษา ๒๕๖๑ ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

๑ และ ๔ ตั้งแตป การศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป สวนปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหใชในระดับชั้นประถมศึกษาป

ที่ ๑, ๒, ๔ และชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ และใชทุกชั้นปตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๓ การ

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสรางเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ ประกอบดวย ๘ กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน

อาชีพ และเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ แตมุงเนนการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัย ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ คํานึงถึงการสงเสริมใหผูเรียน มีทักษะที่จําเปน

สําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ เปนสําคัญ เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ พรอมที่

จะประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สามารถแขงขันและอยูรวมกับ

ประชาคมโลกได กรอบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้คือ ใหมีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาติ 

ปรับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดใหมีความชัดเจน ลดความซ้ําซอน สอดคลองและเชื่อมโยงกันภายใน

กลุมสาระการเรียนรูและระหวางกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนเชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเขาดวยกัน จัดเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาในแตละระดับชั้นตาม

พัฒนาการแตละชวงวัย ใหม ีความเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรู โดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้  

๑. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  

๑.๑ จัดกลุมความรูใหมและนําทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เนนใหผูเรียน 

เกิด การคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  

๑.๒ กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดสาหรับผูเรียนทุกคน ที่เปนพื้นฐาน ที ่

เกี่ยวของ กับชีวิตประจําวัน และเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น  

๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔–๖ กําหนดตัวชี้วัด เปนรายป เพื่อเปนแนวทางให 

สถานศึกษา จัดตามลําดับการเรียนรู อยางไรก็ตามสถานศึกษาสามารถพิจารณาปรับเลื่อนไหลระหวางป

ไดตามความเหมาะสม  

๒. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดเพิ่มสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวยการออกแบบและ 

เทคโนโลยี และวิทยาการคํานวณ ทั้งนี้เพื่อเอื้อตอการจัดการเรียนรูบูรณาการสาระทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชงิวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  

๓. สาระภูมิศาสตร ซึ่งเปนสาระหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ไดปรับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดใหมีความชัดเจน สอดคลองกับพัฒนาการตามชวงวัย มีองคความรู

ที่เปนสากลเพิ่มความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร ที่ชัดเจนขึ้น โรงเรียนเทศบาลสวน



 
 

๓ 

สนุก สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน จึงไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรให สอดคลองคําสั่งหนวยงาน

ตนสังกัด โดยวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา บริบทของโรงเรียน และจัดทําโครงสรางหลักสูตร กําหนด

รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิม่เติมในแตละระดับชั้นใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่

กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด เกณฑการจบการศึกษา

ของโรงเรียน และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลง

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร

และหนาที่พลเมืองที่ใหโรงเรียนปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับใหมีวิชาหนาที่พลเมือง เปนรายวิชาเพิ่มเติม 

ระดับประถมศึกษาทุกชั้นป จํานวน ๔๐ ชั่วโมงตอป หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตาม มาตรฐานการ

เรียนรู มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ 

โดยมุงหวังใหมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะที่จําเปน

สําหรับการดํารงชีวิต มีทักษะในการติดตอสื่อสาร การถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ การ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณในการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลใน 

ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบดวยสาระของหลักสูตรแกนกลาง สาระความรูที่เกี่ยวของกับชุมชน 

ทองถิ่น และสาระที่สถานศึกษาเพิ่มเติม โดยจัดเปนสาระการเรียนรูรายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการ

เรียนรู และตัวชี้วัด สาระการเรียนรูรายวิชาเพิม่เติม รายวิชาหนาทีพ่ลเมือง กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กําหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คานิยม ๑๒ 

ประการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และคุณลักษณะนักเรียน พัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพ

เปนพลโลก 

 

 

   

 

 



 
 

๔ 

 

 

 

 

สวนที ่ ๑ 

 

              สวนนํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕ 

วิสัยทัศน     
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มี

ความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นใน

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและทักษะพื้นฐาน 

รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียน

เปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 
 

หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

๒๕๖๑) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 

              ๑.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ สงเสริมใหผูเรียนตระหนักถึงภูมิ

ปญญาทองถิ่น     

    ๒.  เปนหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีจิตสาธารณะ มีทักษะกระบวนการ คิด

วิเคราะห  สังเคราะห มีเจตคติที่ดีและมีคุณธรรม บนพื้นฐานของความเปนไทย 

    ๓.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

    ๔. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการ

เรียนรู 

    ๕.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

    ๖.  เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ  
 

จุดหมาย 

             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๖๒) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ((ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๖๐) มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาตอ  และ

ประกอบอาชีพ  จึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน  เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดังนี้ 

๑. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา   การใชเทคโนโลยี  และมีทักษะ

ชีวิต  

๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 



 
 

๖ 

๔. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๕. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  

มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข     
 

 

สมรรถนะสําคัญ 

           สมรรถนะสําคัญของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  เมื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

ไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครบตลอด

หลักสูตรแลว  ผูเรียนจะเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี ้

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด

และลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง 

ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด 

อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่

เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชใน

การปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน

การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยูรวมกัน

ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง

เหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลกีเลี่ยง

พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ีเปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ 

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 



 
 

๗ 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล

สวนสนุก พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ครบตลอดหลักสูตรแลว  ผูเรียนจะมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมือง

ไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒.  ซื่อสัตยสุจริต 

๓.  มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖.  มุงมั่นในการทํางาน 

๗. รักความเปนไทย 

๘.  มีจิตสาธารณะ 

  

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู  

จํานวน ๕๗ มาตรฐาน ดังนี้   

 

ภาษาไทย 

สาระที่ ๑ การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑    ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ     

                         แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

สาระที่ ๒  การเขียน 

 มาตรฐาน ท  ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ยอความ และเขียน 

                        เรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน   

                        การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

สาระที่ ๓ การฟง  การดู  และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑    สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด  

                        ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 

สาระที่ ๔  หลักการใชภาษาไทย 



 
 

๘ 

มาตรฐาน ท ๔.๑    เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ     

                        พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                                 

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท ๕.๑    เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยาง 

                        เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 

คณิตศาสตร 

สาระที่ ๑  จํานวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๑   เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน การดําเนินการ 

                         ของจํานวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ สมบัติของการดําเนินการและนําไปใช 

มาตรฐาน ค ๑.๒   เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลําดับและอนุกรมและนําไปใช 

มาตรฐาน ค ๑.๓    ใชนิพจนสมการและอสมการอธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่กําหนดให 

สาระที่ ๒   การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๒.๑   เขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดและนําไปใช 

มาตรฐาน ค ๒.๒   เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง 

                       รูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนําไปใช 

สาระที่ ๓  สถิติและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค ๓.๑   เขาใจกระบวนการทางสถิติและใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 

มาตรฐาน ค ๓.๒   เขาใจหลักการนับเบื้องตนความนาจะเปนและนําไปใช 

. 

วิทยาศาสตร 

สาระที่ ๑  วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๑  เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

                      และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอด 

                      พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปญหาและ 

                      ผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษ 

                      ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๑.๒  เขาใจสมบัติของสิ่ งมีชีวิตหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตการลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล 

                             ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที ่ของระบบตาง ๆ  ของสัตวและมนุษยที่ทํางานสัมพันธกัน 

                             ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ  ของพืชที่ทํางานสัมพันธกัน รวมทั้งนํา 

                             ความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน  ว  ๑.๓     เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม 



 
 

๙ 

                             การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ 

                             วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ ๒  วิทยาศาสตรกายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑  เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสารความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ 

                      โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง 

                      สถานะของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๒  เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําตอวัตถุ ลักษณะ 

                      การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๒.๓  เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ 

                      ระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวันธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่ 

                      เกี่ยวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑  เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซ ี

                       ดาวฤกษและระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต 

                       และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒   เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน 

                       โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟา อากาศและ 

                       ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระที่ ๔ เทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว ๔.๑   เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

                       อยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ 

                       ศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการ 

                       ออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต  

                       สังคมและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว ๔.๒  เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและ 

                      เปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทํางาน และการ 

                      แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม  

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระที่ ๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 

                        ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรทัธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ 



 
 

๑๐ 

                        อยูรวมกันอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส ๑.๒   เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี  และธํารงรักษาพระพุทธศาสนา 

                       หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ ๒  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน  ส ๒.๑   เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และธํารงรักษา 

                        ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยาง 

                        สันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒    เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธํารงรักษาไว 

                          ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส ๓.๑    เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช    

                        ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการของ 

                        เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส ๓.๒    เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และ 

                        ความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส ๔.๑    เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช 

                        วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส ๔.๒    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและ 

                         การเปลีย่นแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ 

                         วิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส ๔.๓    เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย   มีความรัก ความภูมิใจ 

                        และธํารงความเปนไทย 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร                                                             

มาตรฐาน ส ๕.๑   เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมผีลตอกัน  

                        ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา  วิเคราะห  และสรุปขอมูล   

                        ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒   เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด 

                       การสรางสรรควิถีการดําเนินชีวิต  มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร 

                       และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระที่  ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 



 
 

๑๑ 

มาตรฐาน พ ๑.๑  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

สาระที่  ๒  ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน  พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต 

สาระที่  ๓ การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน  พ ๓.๑  เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม และกีฬา 

มาตรฐาน  พ ๓.๒  รักการออกกําลังกาย การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจําอยางสม่ําเสมอ   

                        มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน  และชื่นชม 

                        ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่  ๔  การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 

มาตรฐาน พ ๔.๑   เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและ 

                       การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

สาระที่  ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ ๕.๑   ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา 

                        สารเสพติด และความรุนแรง 

 

ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป       

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป 

มาตรฐาน ศ ๑.๑  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ  

                      วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ   

                      ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ ๑.๒  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน 

                      ทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระที่ ๒  ดนตรี 

มาตรฐาน ศ ๒.๑  เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี  

                       ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน 

                       ชีวิตประจาํวัน 

มาตรฐาน ศ ๒.๒  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรี 

                      ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระที่ ๓ นาฏศิลป 

มาตรฐาน ศ ๓.๑  เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 

                      นาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน 

                      ชีวิตประจําวัน 



 
 

๑๒ 

มาตรฐาน ศ ๓.๒   เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคณุคา ของนาฏศิลป 

                        ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

การงานอาชีพ 

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง ๑.๑  เขาใจการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ    

                       ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู    

                       มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร  

                       และสิ่งแวดลอม   เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว  

สาระที่  ๒ การออกแบบและเทคโนโลย ี  

มาตรฐาน ง ๒.๑  เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช      

                      หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค  เลือกใชเทคโนโลยี 

                      ในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ 

                      ยั่งยืน 

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มาตรฐาน ง ๓.๑  เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการเรียนรู   

                         การสื่อสาร  การแกปญหา  การทํางาน  และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 

                        มีคุณธรรม  

สาระที่  ๔ การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง ๔.๑  เขาใจ มีทักษะที่จําเปน  มีประสบการณ  เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพื่อ 

                       พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

 

ภาษาตางประเทศ   

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี 

                       เหตุผล  

มาตรฐาน ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ 

                      ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓  นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูด 

                      และการเขียน    

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑   เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยาง 

                       เหมาะสมกับกาลเทศะ 



 
 

๑๓ 

มาตรฐาน ต ๒.๒  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ 

                       ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม                           

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

มาตรฐาน ต ๓.๑   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานใน 

                      การพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน    

 

  

สาระที่ ๔ ภาษากับความสมัพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต ๔.๒  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ   และ 

                       การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  ๒ 
 

โครงสรางหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๕ 

 

โครงสรางเวลาเรียน 

 หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้ 

 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

 กลุมสาระการเรียนรูพื้นฐาน ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ 

ภาษาไทย ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตร ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

วิทยาการคํานวณ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

- เศรษฐศาสตร  

- ภูมิศาสตร 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาตางประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

   รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

หนาที่พลเมือง  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

วิชาสงเสริมศักยภาพผูเรียน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

- กิจกรรมแนะแนว 

- กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด    ๑,๒๔๐  ชั่วโมง/ป 

 



 
 

๑๖ 

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

 รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑,๐๘๐ 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๔๐ 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๒๔๐ 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๘๐ 

ว๑๑๑๐๒ วิทยาการคํานวณ ๔๐ 

ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 

ส ๑๑๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๔๐ 

ง ๑๑๒๐๑ พื้นฐานงานอาชีพดานวิชาการ ๑ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๘๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

-กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๗ 

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศกึษาปที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑,๐๘๐ 

ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒๔๐ 

ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๒๔๐ 

ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๘๐ 

ว๑๒๑๐๒ วิทยาการคํานวณ ๔๐ 

ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 

ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 

ส ๑๒๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๔๐ 

ง ๑๒๒๐๑ พื้นฐานงานอาชีพดานวิชาการ ๒ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๘๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

-กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๘ 

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑,๐๘๐ 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๒๔๐ 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๒๔๐ 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๘๐ 

ว๑๓๑๐๒ วิทยาการคํานวณ ๔๐ 

ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 

ส ๑๓๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๔๐ 

ง ๑๓๒๐๑ พื้นฐานงานอาชีพดานวิชาการ ๓ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๘๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

-กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๙ 

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑,๐๘๐ 

ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร ๒๐๐ 

ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑๒๐ 

ว๑๔๑๐๒ วิทยาการคํานวณ ๔๐ 

ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 

ส ๑๔๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๔๐ 

ง ๑๔๒๐๑ สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ ๑  ๔๐ 

ง ๑๔๒๐๒ ฟุตซอล ๑ ๔๐ 

ง ๑๔๒๐๓ ศิลปะกับชีวิต ๑ ๔๐ 

ง ๑๔๒๐๔ ดนตรีและนาฎศิลป ๑ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๘๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

-กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๐ 

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑,๐๔๐ 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร ๒๐๐ 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑๒๐ 

ว๑๕๑๐๒ วิทยาการคํานวณ ๔๐ 

ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐ 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 

ส ๑๕๒๐๑ หนาที่พลเมือง   ๔๐ 

ง ๑๕๒๐๑ สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ๒ ๔๐ 

ง ๑๕๒๐๒ ฟุตซอล ๒ ๔๐ 

ง ๑๕๒๐๓ ศิลปะกับชีวิต ๒ ๔๐ 

ง ๑๕๒๐๔ ดนตรีและนาฎศิลป ๒ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๘๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

-กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๑ 

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑,๐๔๐ 

ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร ๒๐๐ 

ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑๒๐ 

ว๑๖๑๐๒ วิทยาการคํานวณ ๔๐ 

ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐ 

ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 

ส ๑๖๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๔๐ 

ง ๑๖๒๐๑ สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ ๓  ๔๐ 

ง ๑๖๒๐๒ ฟุตซอล ๓ ๔๐ 

ง ๑๖๒๐๓ ศิลปะกับชีวิต ๓ ๔๐ 

ง ๑๖๒๐๔ ดนตรีและนาฎศิลป ๓ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๘๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

-กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๒ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  ๓ 

โครงสรางกลุมสาระการเรียนรู 

คําอธิบายรายวิชา 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๔ 

โครงสรางกลุมสาระการเรียนรู 
 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย   ๒๔๐ ชั่วโมง/ป  

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย   ๒๔๐ ชั่วโมง/ป 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย   ๒๔๐ ชั่วโมง/ป 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย   ๑๖๐ ชั่วโมง/ป 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย   ๑๖๐ ชั่วโมง/ป 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย   ๑๖๐ ชั่วโมง/ป 

 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 



 
 

๒๕ 

- 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย                                     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑                                เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง/ป       

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

 

              อานออกเสียงและบอกความหมายของพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต เลขไทย การสะกดคํา  

และคํา สะกดคํา แจกลูกคํา คําคลองจอง ประโยค ขอความ บทรอยแกวรอยกรอง บทดอกสรอย การใช

ภาษา จับใจความจากนิทานเกี่ยวกับทองถิ่นพื้นบานเรื่องสินไซตอนดานงูซวง เรื่องสั้นๆ หนังสือตาม

ความสนใจและปฏิบัติตามคําสั่ง คําที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไมตรงมาตรา คําควบกล้ํา อักษรนํา คําที่มี

ตัวการันต   คําที่มีความหมาย การผันอักษรกลาง สูง ต่ํา คําตรงกันขาม คําที่มี รร มีมารยาทในการอาน 

ฟง พูด เขียน ประเมินคาเรื่องที่อาน ฟง พูด เขียน คัดลายมือตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   

ขอความประโยคงาย ๆ อยางสรางสรรค นิทาน ภาษาถ่ินเรื่องสั้นๆ  บทเพลง บทอาขยาน ปริศนาคําทาย 

ตั้งคําถาม  ตอบคําถาม จากประสบการณตามจินตนาการในชีวิตประจําวัน 

            โดยใชกระบวนการอาน การฟง การพูด การเขียน การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค     

การเลานิทาน บทรอยแกวรอยกรอง การเรียนรูตามจินตนาการ  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ  ทักษะปฏิบัติตามคําสั่งตางๆในชีวิตประจําวัน เห็นคุณคาเกิด

คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสมเอกลักษณความเปนไทย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท.๑.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕,ป.๑/๖,ป.๑/๗,ป.๑/๘ 

ท.๒.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓ 

ท.๓.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕  

ท.๔.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔  

ท.๕.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒  

 

รวม  ๒๒  ตัวช้ีวัด 

 

 



 
 

๒๖ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย                                     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒                                เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง/ป       

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

 

              อานออกเสียงและบอกความหมายของพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต เลขไทย การสะกดคํา  

และแจกลูกคํา คําคลองจอง ประโยค ขอความ บทรอยแกวรอยกรอง บทดอกสรอย การใชภาษา        

จับใจความจากนิทานเกี่ยวกับทองถิ่นพื้นบานเรื่องสินไซตอนเดินดง เรื่องสั้นๆ หนังสือตามความสนใจ

และปฏิบัติตามคําสั่ง คําที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไมตรงมาตรา คําควบกล้ํา อักษรนํา คําที่มีตัวการันต   

คําที่มีความหมาย การผันอักษรกลาง สูง ต่ํา คําตรงกันขาม คําที่มี รร มีมารยาทในการอาน ฟง พูด เขียน 

ประเมินคาเรื่องที่อาน ฟง พูด เขียน คัดลายมือตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   ขอความประโยค

งายๆอยางสรางสรรค นิทาน ภาษาถิ่นเรื่องสั้นๆ  บทเพลง บทอาขยาน ปริศนาคําทาย ตั้งคําถาม  ตอบ

คําถาม จากประสบการณตามจินตนาการในชีวิตประจําวัน 

            โดยใชกระบวนการอาน การฟง การพูด การเขียน การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค     

การเลานิทาน บทรอยแกวรอยกรอง การเรียนรูตามจินตนาการ  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะปฏิบัติตามคําสั่งตางๆในชีวิตประจําวัน เห็นคุณคาเกิด

คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสมเอกลักษณความเปนไทย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท.๑.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔,ป.๒/๕,ป.๒/๖,ป.๒/๗,ป.๒/๘ 

ท.๒.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔ 

ท.๓.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔,ป.๒/๕,ป.๒/๖,ป.๒/๗ 

ท.๔.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔,ป.๒/๕ 

ท.๕.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓ 

รวม  ๒๗  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๗ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย                                     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓                                เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง/ป       

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

 

อานออกเสียงขอความเรื่องสั้น ๆ  การอานคําคลองจองและบทรอยกรองอยางงาย ๆ  อานนิทาน  

ปริศนาคําทาย  เพลงพ้ืนบาน  เพลงกลอมเด็ก  วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและตามความสนใจ  

ทองบทอาขยาน  อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน  ตั้งคําถามและตอบคําถามลําดับ

เหตุการณ  สรุปความรูและขอคิดจากนิทานพื้นบานเรื่องสินไซตอนดานยักษกันดาร   รักนิสัยในการ

อานและมีมารยาทในการอาน  คัดลายมอื  เขียนบรรยาย  เขียนบันทึก  เขียนจดหมายลาครู  เขียนเรื่อง

ตามจินตนาการ  มีนิสัยรักการเขียนมีมารยาทในการเขียน  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา  

ระบุชนิดและหนาที่ของคํา  แตงประโยคงาย ๆ  การใชพจนานุกรม  แตงคําคลองจอง และคําขวัญ  

เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 โดยใชกระบวนการอาน  เขียน  การฟง  การพูด   

          เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  วิเคราะห  วิจารณ  เรียนรูธรรมชาติของภาษาไทย  ตัดสินใจ

แกปญหาในการดําเนินชีวิต  มีมารยาทที่ดี  กระตือรือรนในการเรียนรูภาษาไทย  เห็นคุณคา  เกิด

คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗ , ป.๓/๘  ,ป.๓/๙ 

ท ๒.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ 

ท ๓.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ 

ท ๔.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ 

ท ๕.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔  

รวม  ๓๑  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๘ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย                                     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔                                เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง/ป       

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

 

 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง อธิบายความหมายของคํา ประโยคและ

สํานวนจากเรื่องท่ีอาน อานเรื่องสั้น ๆตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน คาดคะเน

เหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่

อาน มีมารยาทในการอาน เขียนยอความดานทั้งเกาจากวรรณกรรมพืน้บานเรื่องสินไซ เขียนสื่อสารโดย

ใชคําไดถูกตองชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางาน

เขียน มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปความจากการฟงและดู พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและความรูสึก

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู ตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่ฟงและดู มีมารยาทในการฟง การดู และการ

พูด สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา บอก

ความหมายของสํานวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ินได  ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือ

นิทานคติธรรม อธิบายขอคิดจากการอานเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง รองเพลงพื้นบาน ทองจําบทอาขยาน

ตามที่กําหนด และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

           โดยใชกระบวนการอาน  เขียน  การฟง  การพูด   

          เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  วิเคราะห  วิจารณ  ตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  มีมารยาท

ทีด่ี  กระตือรือรนในการเรียนรูภาษาไทย  เห็นคุณคา  เกิดคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท ๑.๑   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕ ป.๔/๖  ป.๔/๗  ป.๔/๘   

 ท ๒.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖ ป.๔/๗ ป.๔/๘ 

 ท ๓.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕ ป.๔/๖  

 ท ๔.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖ ป.๔/๗ 

 ท ๕.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔   

รวม  ๓๓  ตัวช้ีวัด 



 
 

๒๙ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย                                     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๕                                เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง/ป       

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

 

                 ฝกอานออกเสียง คํา วลี ประโยค และขอความตามหลักเกณฑการอานเกี่ยวกับ คําสุภาพ 

คําราชาศัพท สํานวนภาษา คําคม คําขวัญ อักษรยอ เครื่องหมายวรรคตอน การอานบทรอยกรอง อานบท

อาขยาน โดยเนนอานไดคลองแคลวรวดเร็ว ถูกตองตามอักขรวิธี  อานในใจเกี่ยวกับนิทานพื้นบานเรื่อง

สินไซ ตํานาน เรื่องสั้น สารคดี บทความ บทละคร การบรรยาย การพรรณนาการเปรียบเทียบ            

จับใจความ แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะห สรุปความ คํา ประโยค ขอความ รูจักเลือกอานหนังสือ

และสื่ออีเล็กทรอนิกส  นําความรูจากการอานไปใชประโยชนในการตัดสินใจแกปญหา และพัฒนาตน มี

มารยาทและมีนิสัยรักการอาน คัดลายมือและเขียนบรรจง เขียนสะกดคําและเขียนตามคําบอก เขียนเลา

เรื่อง เขียนตั้งคําถาม ตอบคําถาม เขียนเรียงความ ยอความ เขียนรายงานและเขียนชี้แจง การเขียน

จดหมาย กรอกแบบรายการตาง ๆ เขียนเลขไทย มีมารยาทและมีนิสัยรักการเขียน ฝกฟง ดู เรื่องราว ขาว

เหตุการณ คําโฆษณา อภิปราย รายงาน สํานวนโวหาร ภาษิต คําพังเพย บทรอยกรอง นิทาน ตํานาน 

บทความ สารคดี โดยเนนการจับใจความ เขาใจจุดประสงคของเรื่องและของผูพูด เขาใจถอยคํา น้ําเสียง 

กิริยาทาทางของผูพูด แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น วิเคราะหหาหลักการ สรุปความเรื่องที่ฟงและพูด 

เลือกฟงและดูสิ่งที่เปนประโยชนมีมารยาทในการฟงและดู ฝกพูดออกเสียงคําที่ใชในชีวิตประจําวัน คํา

ควบกล้ํา คําที่มี ร ล ใหถูกตองตามอักขรวิธี ฝกฝน การใชคําในการพูดใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา

ฝกเลาเรื่อง อธิบาย บรรยายความรูสึกสนทนาโตตอบ พูดแสดงความคิดเห็น การตั้งขอสังเกต 

เปรียบเทียบ การพูดรายงานโดยเนนมารยาทและบุคลิกภาพท่ีดีในการพูด การใชน้ําเสียง ลีลาทาทาง

ประกอบการพูดการเลาลําดับเหตุการณ พูดสื่อความไดชัดเจน ถูกตอง กลาพูด ใชคําพูดไดถูกตอง

เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลฝกการใชคํา กลุมคํา ตามชนิดและหนาที่เรียบเรียงเปนประโยค หลักการ

ใชประโยค การใชคําที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย การใชพจนานุกรม คําราชาศัพทและคําสุภาพ 

การใชคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย การแตงคําประพันธ การใชภาษพูดและภาษาเขียน การใชทักษะ

ทางภาษาและสื่ออีเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควา 

           โดยใชกระบวนการอาน  เขียน  การฟง  การพูด   

          เพือ่ใหเกิดความรู  ความคิด  วิเคราะห  วิจารณ  ตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  มีมารยาท

ที่ดี  กระตือรือรนในการเรียนรูภาษาไทย  เห็นคุณคา  เกิดคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๗ , ป.๕/๘  



 
 

๓๐ 

ท ๒.๑   ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ , ป.๕/๓ ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖,ป.๕/๘,ป.๕/๙ 

ท ๓.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕  

ท๔.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๓/๕ , ป.๕/๖,ป.๕/๗ 

ท ๕.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๓/๔  

รวม  ๓๓ ตัวช้ีวัด 



 
 

๓๑ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย                                     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖                                เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง/ป       

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

 

อานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรอง  อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่ 

เปนโวหาร สํานวนเปรียบเทียบ รูจักเลือกอานหนังสือตามความสนใจ  จับใจความจากเรื่องที่อานโดยแยกขอ     

เท็จจริง และขอคิดเห็น อานผญา สํานวนและถอดความหมายจากผญาสํานวนในนิทานเรื่องสินไซ และ

นําความรูที่ไดไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  อธิบายขอมูลจาก การอานแผนผัง แผนที่ ปฏิบัติตาม

คําสั่ง และขอแนะนํา  เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ โดยใชภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงค   คัดลายมือ

ตามแบบอักษรไทย เขียนแผนภาพความคิด เรียงความ ยอความ นิทาน บันทึกรายงาน โดยใชโวหารตาง ๆ  

พูดแสดงความรู  ความเขาใจในจุดประสงคของเรื่องที่ฟง และดู จาก สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะห

ความนาเชื่อถือจากสื่อโฆษณา รายงาน  พูดลําดับเหตุการณ   พูดโนมนาวในสถานการณตางๆ   วิเคราะห

ชนิด และหนาที่ของ  คํานาม  คําสรรพนาม  คํากริยา คําวิเศษณคําบุพบท  คําเชื่อม  คําอุทาน  ใชคําราชา

ศัพท ระดับภาษา ภาษาถิ่น คําที่มาจากภาษาตางประเทศ กลุมคํา หรือวลี ประโยคสามัญ ประโยครวม 

ประโยคซอน กลอนสุภาพ สํานวน  คําพังเพย และสุภาษิต  เขาใจ และเห็นคุณคาของวรรณคดี และ

วรรณกรรมที่อาน  เลานิทานพื้นบาน รองเพลงพืน้บาน  ทองบทอาขยาน บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความ

สนใจ 

 โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอาน การเขียน การฟง การด ูการพูด และการใช

ภาษาไทย  

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด วิเคราะห ตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตอยางมีวิจารณญาณ 

และสรางสรรค  มีมารยาทที่ดี กระตือรือรน รักการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด ภูมิใจใน

ภาษาไทย และใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖,ป.๖/๗,ป.๖/๘,ป.๖/๙ 

ท ๒.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖,ป.๖/๗,ป.๖/๘,ป.๖/๙ 

ท ๓.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖ 

ท ๔.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖ 

ท ๕.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔ 

รวม ๓๔ ตัวชี้วัด 



 
 

๓๒ 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๓ 

 

โครงสรางกลุมสาระการเรียนรู 
 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร      ๒๔๐ ชั่วโมง/ป  

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร      ๒๔๐ ชั่วโมง/ป 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร      ๒๔๐ ชั่วโมง/ป 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร      ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร   ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร   ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 
 

 

 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 
- 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๔ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร                                                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑       เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง/ป 

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

การใชจํานวนบอกปริมาณที่ไดจากการนับ การเขียนและอานเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย  

การนับเพิ่มทีละ ๑ ที่ละ ๒ การนับลดที่ละ ๑ หลักและคาของเลขโดดในแตละหลักการเขียนตัวเลขแสดง

จํานวนในรูปกระจายการเปรียบเทียบจํานวนและการใชเครื่องหมาย       การเรียงลําดับจํานวน

ไมเกินหาจํานวน  ใหความหมายของการบวกและการใชเครื่อง  การบวกไมมีการทด ความหมายของกร

ลบและการใชเครื่องหมาย   การลบที่ไมมีการกระจาย การบวก  ลบระคน โจทยปญหาการบวก การลบ 

โจทยปญหาการบวก ลบระคน การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ การเปรียบความยาว น้ําหนัก

ปริมาตร ความจุและการตวงโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน ชวงเวลาในแตละวัน รูปสามเหลี่ยม  

รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นที่ละ ๑ ทีละ ๒ แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ 

๑  แบบรูปของรูปรางที่มีรูปราง ขนาด หรือสีที่สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง   

 โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล 

การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทาง

คณิตศาสตร  และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค   

เพื่อใหเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีจิตคณิตศาสตร  คุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑  ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕ 

ค ๑/๒  ป.๑/๑                

ค ๒.๑   ป.๑/๑,ป.๑/๒ 

ค ๒.๒   ป.๑/๑                

ค ๓.๑   ป.๑/๑        

รวม ๑๐    ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๕ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร                                                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒       เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง/ป 

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

 
ศึกษาฝกทักษะการคิดคํานวณ  และฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี้ 

 จํานวนนับ  ๑  ถึง ๑,๐๐๐  การบอกจํานวนการอานและการเขียนตัวหนังสือ  ตัวเลขฮินดู 

อารบิก  ตัวเลขไทย แทนจํานวน  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจํานวน  และการใช

เครื่องหมาย          การเรียงลําดับจํานวน  การนับเพิ่มทีละ ๕ , ๑๐ และ ๑๐๐   จํานวนคู  

จํานวนคี ่

 การบวก   การลบ  การคูณ  การหาร  และโจทยปญหา  การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน  

๑,๐๐๐  การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลัก  การหารที่มีตัวตั้งไมเกินสองหลักและตัวหารหนึ่งหลัก  โดยที่ผลหาร

มีหนึ่งหลัก  การบวก  การลบ   การคูณ  การหารระคน  โจทยปญหา 

 การวัดความยาว  การวัดความยาว   ความสูง   และระยะทางโดยใชเครื่องวัดที่มีหนวย

มาตรฐานที่มีหนวยเปนเมตรและเซนติเมตร  การเปรียบเทียบความยาวในหนวยเดียวกัน  การแกปญหา 

 การชั่ง   การชั่งโดยใชเครื่องชั่งที่มีหนวยมาตรฐานเปนกิโลกรัมและขีด  การแกปญหา  การ

เปรียบเทียบน้ําหนักในหนวยเดียวกัน การแกปญหา 

 การตวง  การตวงการชั่งโดยใชเครื่องตวงที่มีหนวยมาตรฐานเปนลิตร  การเปรียบเทียบปริมาตร

และความจุในหนวยเดียวกัน   การแกปญหา 

 เงิน  การจําแนกชนิดของเงินเหรียญและธนบัตร  บอกคาของเงินเหรียญ  และธนบัตร  การ

เปรียบเทียบคาของเงินและการแลกเงิน    การบอกจํานวนเงิน  การแกปญหา 

 เวลา   การบอกเวลาเปนชั่วโมงกับนาที  (ชวง  ๕  นาท)ี  ชื่อวัน  วันที่  เดือน  อันดับที่ของเดือน

และการอานปฏิทิน   การแกปญหา 

 รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต  การบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ  

(รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี)  การเขียนรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม   รูปวงกลมและ

รูปวงรี  โดยใชแบบของรูปเรขาคณิต   การบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   ทรง

กลม   ทรงกระบอก)  การจําแนกวิเคราะหรูปเรขาคณิต   สองมิติ  กับรูปเรขาคณิต  สามมิติ (รูปสี่เหลี่ยม   

กับทรงสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  กับทรงกลม)  แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรปูอื่น ๆ  

 แบบรูปและความสัมพันธ  แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๕ , ๑๐  และ ๑๐๐  แบบรปูของ

จํานวนที่นับลดลงทีละ  ๒ , ๑๐ และ ๑๐๐  แบบรูปของรูปเรขาคณิต  และรูปอ่ืนๆ ที่สัมพันธกันในการ

จัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียน  ไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริงทดลอง  สรุป   

รายงาน   



 
 

๓๖ 

โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ   การแกปญหา   การใหเหตุผล   การสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร   และนําประสบการณดานความรู   ความคิด   

เพื่อใหสามารถนําทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยาง

สรางสรรค  รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร   สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  

รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔,ป.๒/๕,ป.๒/๖,ป.๒/๗,ป.๒/๘     

ค ๒.๑  ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔, ป.๒/๕,ป.๒/๖ 

ค ๒.๒   ป.๒/๑ 

ค ๓.๑ ป.๒/๑  

ค ๓.๒ ป.๒/๑  

รวม   ๑๗  ตัวช้ีวัด  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๗ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร                                                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓       เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง/ป 

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

ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี้ 

จํานวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐,๐๐๐    การอานและการเขียนตัวหนังสือ  ตัวเลขแทนจํานวน ชื่อหลัก 

คาของตัวเลขในแตละหลัก  การเขียนในรูปกระจาย   คาของตัวเลขตามคาประจําหลัก  การเปรียบเทียบ

จํานวน   การใชสัญลักษณ               การเรียงลําดับจํานวน    การนับเพิ่มทีละ ๓  ทีละ ๔  ที

ละ ๒๕  และทีละ ๕๐    การนับลดทีละ ๓  ทีละ ๔  ทีละ  ๕  ทีละ ๒๕  และทีละ ๕๐    

การบวก การลบ และโจทยปญหา  การบวกจํานวนที่มีผลบวก   ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐     

การลบ  จํานวนที่มีตัวตั้งไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐   วิเคราะหโจทยปญหา  แสดงวิธีการหาคําตอบ โจทยปญหา  

การบวก  ลบ โจทยปญหาระคน   และการสรางโจทยปญหา 

   การคูณ  การหาร และโจทยปญหา   การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนไมเกินสี่หลัก   การ

คูณจํานวนที่มีหนึ่งสองหลักกับจํานวนไมเกินสองหลัก การหารที่ตัวตั้งไมเกินสี่หลักและตัวหารหนึ่ง 

วิเคราะหโจทยปญหา  แสดงวิธีการหาคําตอบโจทยปญหาการ คูณ หาร  โจทยปญหาระคน   และการ

สรางโจทยปญหา 

   การวัดความยาว  การวัดความยาว  ความสูง  และระยะทางท่ีมีหนวยเปนเมตร เซนติเมตร  

และมิลลิเมตร การเลือกใชเครื่องวัดและหนวยการวัดความยาว  ความสูง  หรือระยะทางที่เปนมาตรฐาน  

ความสัมพันธระหวางหนวยการวัดความยาว การเปรียบเทียบความยาว  ความสูง  หรือระยะทาง การ

คาดคะเนความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร โจทยปญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว  ความสูง  

หรือระยะทาง 

การชั่ง  การชั่งเปนกิโลกรัม  กรัม  และขีด การเลือกใชเครื่องชั่งและหนวยการชั่ง 

ที่เปนมาตรฐาน   ความสัมพันธระหวางหนวยการชั่ง    การเปรียบเทียบน้ําหนัก   การคาดคะเน น้ําหนัก

เปนกิโลกรัม  กรัม  และขีด    โจทยปญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ําหนัก 

การตวง   การตวงเปนลิตร  มิลลิลิตร  ถวยตวง  และชอนตวง    การเปรียบเทียบความจุ 

การคาดคะเนปริมาตรเปนลิตร    โจทยปญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับปริมาตรของสิ่งที่ตวง หรือ

ความจุของภาชนะ 

เงิน   การบอกจํานวนเงิน   การเขียนจํานวนเงินโดยใชจุดและการอาน  บันทึกรายรับรายจาย     

โจทยปญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเงิน 

เวลา     การบอกเวลา  การเขียนบอกเวลาโดยใชจุดและการอาน   ความสัมพันธระหวาง 



 
 

๓๘ 

หนวยเวลา    บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณตาง ๆ ที่ระบุเวลา   โจทยปญหา 

รูปเรขาคณิต รูปสามเหลี่ยม   รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม  รูปวงรี    การจําแนกรูปเรขาคณิต 

สองมิติ   รูปที่มีแกนสมมาตร รูปเรขาคณิตสามมิติ    การจําแนกรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ    จุด  

สวนของเสนตรง  รังสี  เสนตรง  และมุม 

แบบรูปและความสัมพันธ     แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๓   ทีละ ๔    ทีละ ๒๕  และ 

ทีละ ๕๐  แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ ๓  ทีละ ๔  ทีละ ๕  ทีละ ๒๕  และทีละ ๖๕๐   แบบรูปของ 

รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สัมพันธกันในลักษณะของรูปราง หรือขนาด  หรือสี  สองลักษณะ 

 

สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน   การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ สิ่งแวดลอม 

ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน  การจําแนก  จัดประเภท  นําเสนอขอมูล    การอาน   แผนภมูิรูปภาพ  

แผนภูมิแทง และอภิปราย 

โดยใชกระบวนการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด 

คํานวณ  การแกปญหา   การใหเหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  และนําประสบการณดาน

ความรู ความคิด  

เพื่อใหสามารถนําทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวัน

อยางสรางสรรค  รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบ

ระเบียบ  รอบคอบ  มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตย สุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  

มุงมั่นในการทํางาน และรักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด    

ค ๑.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓  ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖ ป.๓/๗ ป.๓/๘ ป.๓/๙ ป.๓/๑๐ ป.๓/๑๑  

ค ๑.๒ ป.๓/๑    

ค ๒.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓  ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖ ป.๓/๗ ป.๓/๘ ป.๓/๙ ป.๓/๑๐ ป.๓/๑๑ 

           ป.๓/๑๒ ป.๓/๑๓ 

ค ๒.๒ ป.๓/๑   

ค ๓.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒     

รวม   ๒๘  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 



 
 

๓๙ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร                                                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔       เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 

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

เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ   การอานหลักและคาของ

เลขโดดในแตละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปการกระจาย  การเรียงลําดับจํานวนนับ  การบวก

การลบ โจทยปญหาการบวกการลบการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนมากกวาสี่หลัก การคูณจํานวน

มากกวาหนึ่งหลักกับสองหลัก  การหารที่ตัวหารไมเกินสามหลัก  การบวกลบคูณหารระคน  การเฉลี่ยและ

การสรางโจทยปญหาการคูณการหาร  และการสรางโจทยปญหาการบวก ลบคูณหารความสัมพันธของ

หนวยวัดความยาว การชั่ง การตวงหนวยเวลาการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การบอกเวลาเปนนาฬิกา 

นาที การเขียนบอกเวลาโดยใชจุด การอาน การบอกระยะเวลา การคาดคะเน ความยาวน้ําหนักปริมาตร

หรือความจุ  โจทยปญหาการวัดความยาวการชั่ง การตวง เงิน เวลา การเขียนบันทึกรายรับรายจาย  การ

อานเขียนบันทึกกิจกรรมเหตุการณท่ีระบุเวลา การอานตาราง สวนประกอบชื่อ สัญลักษณ ชนิดของมุม 

เสนขนานสวนประกอบของวงกลม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา  รปูที่มีแกนสมมาตร 

การประดิษฐลวดลายโดยใชรูปเรขาคณิตแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทากัน รูปเรขาคณิต

และรูปอ่ืน ๆ เชน                                  การเก็บรวบรวมและจําแนกขอมูล การอาน การเขียน

แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทงและตาราง 

 โดยใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหาความรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีในการแกปญหาใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดเหมาะสมใชภาษาและสัญลักษณ

ทางคณิตศาสตรสื่อความหมายและนําเสนอไดอยางถูกตอง 

 เพื่อใหเกิดความความรูความเขาใจเพ่ือเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นมีระเบียบ

วินัยในการทํางานสามารถนําไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆและใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

           ป.๔/๑๒ ป.๔/๑๓ ป.๔/๑๔ ป.๔/๑๕ ป.๔/๑๖      

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

ค ๒.๒   ป.๔/๑,ป.๔/๒       

ค ๓.๑    ป.๔/๑     

 

รวม ๒๒  ตัวช้ีวัด 



 
 

๔๐ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร                                                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕       เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 

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

ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน   ฝกทักษะการคิดคํานวณ    การใหเหตุผลและการฝกการ

แกปญหาในสาระตอไปนี้ 

 จํานวนนับ การหาคาประมาณใกลเคียงเปนจํานวนเต็มสิบ เต็มรอย เต็มพัน โจทยปญหาการบวก 

ลบ  คูณ  หาร  และการบวก ลบ คูณ หาร ระคน ของจํานวนนับ โจทยปญหาที่ใชบัญญัติไตรยางศ  การ

สรางโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับ 

 เศษสวน  การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวน การบวก ลบ คูณ และหารเศษสวน และโจทย

ปญหา การบวก ลบ คูณและหาร เศษสวน และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ ระคนของเศษสวน 

 ทศนิยม  ความหมาย การอาน และเขียนทศนิยม คาประจําหลัก การเขียน ในรูปกระจาย การ

เปรียบเทียบ และการเรียงลําดับ การแปลงเศษสวนใหอยูในรูปทศนิยม การบวก ลบ คูณ ทศนิยมและการ

บวก ลบ คูณระคน ของทศนิยม โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และการสรางโจทยปญหา 

 รอยละ ความสัมพันธระหวางเศษสวน ทศนิยม และรอยละ การหาคาของเศษสวนของจํานวนนับ 

และการหาคารอยละ โจทยปญหา 

 แบบรูปและความสัมพันธของจํานวน 

 การวัด ความยาว และการหาพื้นที่ การหาความยาวเสนรอบรูป และพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยมและ

สี่เหลี่ยมมุมฉากและการแกปญหา การหาความยาวเสนรอบรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมและการ

แกปญหา การหาปริมาตรและความจุ ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การวัดขนาดของมุม บอกความสัมพันธของ

หนวยการวัด ปริมาตรหรือความจ ุ

รูปเรขาคณิต บอกลักษณะและจําแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตาง ๆ บอกลักษณะความสัมพันธ

และจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ    

บอกลักษณะสวนประกอบความสัมพันธและจําแนกรูปสามเหลี่ยมชนิดตาง ๆ สรางมุมโดยใช

ไมโพรแทรกเตอรและสรางเสนขนานโดยใชไมฉากสรางรูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลม 

 สถิติ และความนาจะเปน การอานขอมูลจากแผนภูมิแทง-เปรียบเทียบเขียนแผนภูมิแทงที่มีการ

ยนระยะ ของเสนและจํานวน การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณอยางสมเหตุสมผล 

 โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัว ศึกษาคนควา โดยปฏิบัติจริง ทดลอง 

สรุปรายงาน  โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  กระบวนการสรางความคิดรวบยอดกระบวนการ

กลุม กระบวนการคิดคํานวณ เพื่อใหรักการเรียนคณิตศาสตร มีทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาการให

เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 



 
 

๔๑ 

 เพื่อใหสามารถนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่ง

ตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค สามารถทํางานอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ มี

วิจารณญาณเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ ป.๕/๖ ป.๕/๗ ป.๕/๘ ป.๕/๙    

ค ๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔    

ค ๒.๒   ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔          

ค ๓.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒    

  

รวม  ๑๙  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔๒ 

 
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร                                                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖       เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 

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

ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  การใหเหตุผลและการฝกการแกปญหา 

ในสาระตอไปนี้ 

 จํานวนนับ การหาคาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็ม สมบัติของจํานวนนับ การนําสมบัติของ

จํานวนนับ และการประมาณไปใชในการแกปญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร และตัว ประกอบ

ของจํานวนนับ 

 เศษสวน การเปรียบเทียบ และการเรียงลําดับเศษสวน การบวก การลบ การคูณ และการและ

การหารเศษสวน และโจทยปญหา  การบวก ลบ คูณ และหารระคนเศษสวนและโจทยปญหา 

 ทศนิยม  ความหมาย การอานและการเขียนทศนิยม คาประจําหลัก การเขียนในรูปกระจาย การ

เปรียบเทียบ และการเรียงลําดับ การแปลงเศษสวนใหอยูในรูปทศนิยม การประมาณคาใกลเคียง การบวก 

ลบ คูณและหารทศนิยม การบวก ลบ คูณและหารระคนทศนิยม และโจทยปญหา 

 รอยละ ความสัมพันธระหวางเศษสวน ทศนิยม และรอยละ การหาคาของเศษสวนของจํานวนนับ 

และการหาคารอยละ โจทยปญหา 

 แบบรูปและความสัมพันธ ปญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

 สมการ สมการเชิงเสนที่มีตัวไมทราบคาหนึ่งตัว การแกสมการ และการนําไปใช 

 การวัดความยาวและการหาพื้นที่ การหาความยาวของเสนรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

และการแกปญหา การหาความยาวเสนรอบรูป และพื้นที่ของรูปวงกลม และการแกปญหา การหา

ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และการแกปญหา ทิศ และแผนผัง การบอกตําแหนง มาตรา

สวน การอานและ เขียนแผนผัง และการแกปญหา 

 รูปเรขาคณิต  สวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 

การสรางรูปสี่เหลี่ยม การพิจารณาเสนขนาน รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การประดิษฐรูปเรขาคณิต

สามมิติ 

 สถิติ และความนาจะเปน  การอานกราฟเสน และแผนภูมิรูปภาพ รูปวงกลม การเขียนแผนภูมิ

แทงเปรียบเทียบ การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของเหตุการณ 

 โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัว ศึกษาคนควา โดยปฏิบัติจริง ทดลอง 

สรุปรายงาน โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร กระบวนการสรางวามคิดรวบยอด กระบวนการ



 
 

๔๓ 

กลุม กระบวนการคดคํานวณ เพื่อใหรักการเรียนคณิตศาสตร มีทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหา การ

ใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 

 เพื่อใหสามารถนําประสบการณดานความรู  ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรู

สิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  สามารถทํางานอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ มี

วิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔ ป.๖/๕ ป.๖/๖ ป.๖/๗ ป.๖/๘ ป.๖/๙ ป.๖/๑๐  

         ป.๖/๑๑ ป.๖/๑๒ 

ค ๑.๒ ป.๖/๑     

ค ๒.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓ 

ค ๒.๒ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓ ป.๖/๔ 

ค ๓.๑ ป.๖/๑    

รวม ๒๑   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔๕ 

 

โครงสรางกลุมสาระการเรียนรู 
 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร      ๘๐  ชั่วโมง/ป 

ว๑๑๑๐๒ วิทยาการคํานวณ๑  ๔๐  ชั่วโมง/ป  

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร      ๘๐  ชั่วโมง/ป 

ว๑๒๑๐๒ วิทยาการคํานวณ๒  ๔๐  ชั่วโมง/ป  

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร      ๘๐  ชั่วโมง/ป 

ว๑๓๑๐๒ วิทยาการคํานวณ๓  ๔๐  ชั่วโมง/ป  

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร      ๑๒๐  ชั่วโมง/ป 

ว๑๔๑๐๒ วิทยาการคํานวณ๔  ๔๐  ชั่วโมง/ป  

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร   ๑๒๐  ชั่วโมง/ป 

ว๑๕๑๐๒ วิทยาการคํานวณ๕  ๔๐  ชั่วโมง/ป  

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร   ๑๒๐  ชั่วโมง/ป 

ว๑๖๑๐๒ วิทยาการคํานวณ๖  ๔๐  ชั่วโมง/ป  

 

 

 

 



 
 

๔๖ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๑๑๐๑วิทยาศาสตร ๑                   กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ๑                      เวลา ๘๐  ชั่วโมง/ป                  

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

 

ศึกษาวิเคราะหความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตใน

ทองถิ่น  ราก ลําตน  ใบ  ดอก  ผลของพืช  อวัยวะภายนอกของสัตว   ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะ

ภายนอกของมนุษยและการทํางาน  ที่สัมพันธกัน  การดูแลรักษาสุขภาพ ความสําคัญของพืชและสัตว ใน

ทองถิ่นและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน   และการจัดกลุมวัสดุ   แรงดึงและแรงผลัก ทําใหวัสดุเคลื่อนที่

และการเปลี่ยนแปลงรูปรางขอวัตถุเมื่อถูกแรงกระทําองคประกอบและสมบัติของดิน  การใชประโยชน

จากดินในทองถิ่น  สิ่งที่ปรากฏ   ในทองฟาเวลากลางวันและกลางคืน  ดวงอาทิตยที่เปนแหลงพลังงาน

ของโลก 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ  การ

สืบคนขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล และการอภิปราย 

เพื่อใหเกิดความรู   ความคิด ความเขาใจ   สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู   มี

ความสามารถในการตัดสินใจ   เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชน ในชีวิตประจําวัน มีจิต

วิทยาศาสตร    คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๑   ป.๑/๑,ป.๑/๒  

ว ๑.๒  ป.๑/๑,ป.๑/๒ 

ว ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ 

ว ๒.๓   ป.๑/๑   

ว ๓.๑  ป.๑/๑,ป.๑/๒   

ว ๓.๒   ป.๑/๑ 

รวม ๑๐  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 



 
 

๔๗ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๑๑๐๒วิทยาการคํานวณ ๑                กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ๑                      เวลา ๔๐  ชั่วโมง/ป                  

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

 

ศึกษา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ  

แกปญหาอยางงายโดยใชการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ ใชภาพ สัญลักษณ หรือขอความ 

โดยใชซอฟแวร หรือสื่อ ใชเทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงคอยางปลอดภัย 

ปฏิบัติตามขอตกลงในการใชคอมพิวเตอรรวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณเบื้องตน ใชงานอยางเหมาะสม  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล 

และการอภิปราย  

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูมีความสามารถในการ 

ตัดสินใจมีจิตวิทยาศาสตร และคานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรม 

ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นการทํางาน รักความเปนไทย มีจิต สาธารณะ  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ว ๔.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕  

รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔๘ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๒๑๐๑วิทยาศาสตร ๒                        กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ๒                             เวลา ๘๐  ชั่วโมง/ป                  

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

 

ศึกษาวิเคราะห  น้ํา แสง อาหาร อากาศ เปนปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และการ

เจริญเติบโตของพืชและสัตว  รางกายมนุษย พืช และสัตว สามารถตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ และการ

สัมผัส  ปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย  ประโยชนของพืชและสัตวใน

ทองถิ่น  ระบุชนิดและเปรียบเทียบ สมบัติของวัสดุที่นํามาทําของเลน ของใชในชีวิตประจัน  เลือกใชวัสดุ

และสิ่งของตางๆ  ไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย  แรงที่เกิดจากแมเหล็ก การนําแมเหล็กมาใชประโยชน  

แรงไฟฟาที่เกิดจากการถูวัตถุบางชนิด  ไฟฟาเปนพลังงาน  ตัวอยางเครื่องใชไฟฟาในบานที่เปลี่ยน

พลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่น  ประเภทของดินโดยใชสมบัติทางกายภาพเปนเกณฑ  และนําความรูไปใช

เปนประโยชน   ความสําคัญของดวงอาทิตย  

 โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สํารวจ  ตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  จัดกลุมขอมูล

เปรียบเทียบ  บันทึกและนําเสนอขอมูล    

เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็น

คุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  และ

คานิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๒  ป.๒/๑,ป.๒/๑,ป.๒/๓ 

ว ๑.๓  ป.๒/๑ 

ว ๒.๑  ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔ 

ว ๒.๓  ป.๒/๑, ป.๒/๒ 

ว ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒       

รวม ๑๒    ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔๙ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๒๑๐๒ วิทยาการคํานวณ๒                   กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ๒                             เวลา ๔๐  ชั่วโมง/ป                  

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

 

ศึกษา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ  

แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานหรือการแกปญหาอยางงายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือขอความ 

เขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม ใชเทคโนโลยีใน 

การสราง จัดหมวดหมู คนหา จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลงในการใชคอมพิวเตอรรวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณเบื้องตน ใชงานอยาง

เหมาะสม  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การตั้งคําถาม การวางแผน การ

สังเกต การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรูความคิด ความเขาใจ 

สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม 

คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

ว ๔.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕๐ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๓๑๐๑วิทยาศาสตร ๓                   กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ๓                       เวลา ๘๐  ชั่วโมง/ป          

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

 

ศึกษาวิเคราะหลักษณะของสิ่งมีชีวิต  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การดํารง

พันธุของสิ่งมีชีวิต  และสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สูญพันธุ  ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม  ปญหาการ

ใชทรัพยากรในทองถิ่นที่มีผลตอสิ่งแวดลอม  การใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด  ชนิดและสมบัติ

ของวัสดุ  ประโยชนและอันตรายที่เกิดข้ึนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่เปนของเลนของใช  แรงมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ  แรงดึงดูดของโลกทําใหวัตถุมีน้ําหนัก  พลังงาน

ธรรมชาติที่ใชผลิตกระแสไฟฟา  ความสําคัญและประเภทของพลังงานไฟฟา  การใชไฟฟาอยางประหยัด

และปลอดภัย  แหลงน้ําและประโยชนจากแหลงน้ําในทองถิ่น  คุณสมบัติทางกายภาพของน้ํา  การใชน้ํา

อยางประหยัด  สวนประกอบของอากาศ  ความสําคัญของอากาศตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  การ

เคลื่อนที่ของอากาศ  การขึ้นตกของดวงอาทิตย  ดวงจันทร การเกิดกลางวันกลางคืน  และการกําหนดทิศ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ  การ

นําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู   มีความสามารถในการตัดสินใจ    

เพื่อใหเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชน ในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร    

คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ว ๑.๒  ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔ 

ว ๒.๑  ป.๓/๑ ป.๓/๒ 

ว ๒.๒  ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓ ป.๓/๔ 

ว ๒.๓   ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓ 

ว ๓.๑  ป.๓/๑,ป.๓/๒ ป.๓/๓ 

ว ๓.๒  ป.๓/๑,ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ 

รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



 
 

๕๑ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๓๑๐๒ วิทยาการคํานวณ ๓                กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ๓                       เวลา ๔๐  ชั่วโมง/ป          

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

 

ศึกษา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ  

แสดงอัลกอริทึมในการทํางานหรือการแกปญหาอยางงายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือขอความ 

เขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวร ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู รวบรวม ประมวลผล และนํา 

เสนอ ขอมูล โดยใชซอฟตแวรตามวัตถุประสงคใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติตาม

ขอตกลงในการใช อินเทอรเน็ตหรือสื่อและตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจ ตรวจสอบ การสืบคน

ขอมูล และการอภิปราย  

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร และคานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และสิ่งแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นการทํางาน รักความเปนไทย มีจิต

สาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๔.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕  

รวมทั้งหมด  ๕ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕๒ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๔๑๐๑วิทยาศาสตร ๔                   กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ๔                       เวลา ๑๒๐  ชั่วโมง/ป          

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

 

ศึกษา วิเคราะห และอธิบายหนาที่ของทอลําเลียงและ ปากใบของพืช  น้ํา แกสคารบอนไดออกไซด 

แสงและคลอโรฟลล เปนปจจัยที่จําเปนบางประการตอ    การเจริญเติบโตและการสังเคราะหดวยแสงของพืช    

การตอบสนองของพืชตอแสง เสียง และการสัมผัส  พฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ การ

สัมผัส   การเคลื่อนท่ีของแสงจากแหลงกําเนิด  การสะทอนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ  การมองเห็นจาก

แหลงกําเนิดแสง การหักเหของแสงเมื่อผานตัวกลางโปรงใสสองชนิด การเปลี่ยนแสงเปนพลังงานไฟฟา

แสงขาวประกอบดวยแสงสีตาง ๆการเกิดดิน  สมบัติของดินที่ใชปลูกพืชในทองถิ่น สรางแบบจําลองเพ่ือ

อธิบายลักษณะของระบบสุริยะ  

 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคน

ขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล และการอภิปราย 

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถใน

การตัดสินใจเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชน ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม

จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด     

ว ๑.๒  ป.๔/๑ 

ว ๑.๓  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

ว ๒.๑  ป.๔/๑ ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 

ว ๒.๒  ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ 

ว ๒.๓  ป.๔/๑ 

ว ๓.๑  ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ 

  

รวม ๑๕  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



 
 

๕๓ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๔๑๐๒วิทยาการคํานวณ ๔                  กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ๔                       เวลา ๔๐  ชั่วโมง/ป          

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

 

ศึกษา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ  

ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การอธิบายการทํางาน การคาดการณผลลัพธ จากปญหา 

อยางงาย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาดและ

แกไข ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู และประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล รวบรวม ประเมิน นําเสนอ

ขอมูลและสารสนเทศ โดยใชซอฟตแวรที่หลากหลาย เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง ปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบ

ขอมูลหรือบุคคลที ่ไมเหมาะสม  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน 

ขอมูล การแกปญหา และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู 

และนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร และคานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และสิ่งแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นการทํางาน รักความเปนไทย  

มีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

ว ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕  

รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕๔ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร ๕                   กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ๕                      เวลา ๑๒๐  ชั่วโมง/ป          

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

 

ศึกษาวิเคราะหสวนประกอบของดอกและโครงสรางที่เก่ียวของกับการสืบพันธุของพืชดอก  การ

สืบพันธุของพืชดอก การขยายพันธุพืช การสืบพันธุและการขยายพันธุสัตว   วัฏจักรชีวิตของพืชและสัตว

บางชนิด ลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแตละ

รุน  จําแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู จําแนกสัตวออกเปน

กลุมโดยใชลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเปนเกณฑ สมบัติของวัสดุชนิดตาง ๆ ที่

เกี่ยวกับความยืดหยุน  ความแข็ง  ความเหนียว การนําความรอน การนําไฟฟา  และความหนาแนน การ

หาแรงลัพธของแรงสองแรง ซึ่งอยูในแนวเดียวกันที่กระทําตอวัตถุ ความดันอากาศ  ของเหลว แรงพยุง

ของของเหลว  การลอยตัว และการจมของวัตถุ การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง เสียงดัง เสียงคอย  

อันตรายที่เกิดข้ึนเมื่อฟงเสียงดัง การเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝน และลูกเห็บ การเกิดวัฏจักรของน้ํา  การ

ออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงายในวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ และปรากฏการณการ

ขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว 

 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสังเกต การสํารวจ  การ

เปรียบเทียบ การจําแนก การทดลอง และการอภิปรายใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ

นําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เพื่อใหเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๑ ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔  

ว ๑.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

ว ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 

ว ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 

ว ๒.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 

ว ๓.๑ ป.๕/๑,ป.๕/๒   

ว ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๕ 

รวม ๒๖  ตัวชี้วัด    

 



 
 

๕๕ 

คําอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว๑๕๑๐๒ วิทยาการคํานวณ ๕                  กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ๕                      เวลา ๔๐  ชั่วโมง/ป          

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

 

ศึกษา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ  

ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การอธิบายการทํางาน การคาดการณผลลัพธ จากปญหา 

อยางงาย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใชเหตุผลเชิงตรรกะอยางงาย ตรวจหาขอผิดพลาดและ

แกไข ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล ติดตอสื่อสารและทํางานรวมกัน ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล 

รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือบริการบน

อินเทอรเน็ตที่หลากหลาย เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย มี

มารยาท เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูลหรือบุคคลที่ไม

เหมาะสม  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน 

ขอมูล การแกปญหา และการอภิปราย  

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร และคานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม

จริยธรรม ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

ว ๔.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕  

รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕๖ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร ๖                     กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ๖                       เวลา ๑๒๐  ชั่วโมง/ป    

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

 

              อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ  อธิบายการทํางานที่สัมพันธกัน

ของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย   วิเคราะหสารอาหารและอภิปราย

ความจําเปนที่รางกายตองไดรับสารอาหารในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  สํารวจและอภิปราย

ความสัมพันธของกลุม  สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตางๆ  อธิบายความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูป

ของโซอาหารและสายใยอาหาร  สืบคนขอมูลและอธิบายความสัมพันธระหวาง  การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

กับสภาพแวดลอมในทองถิ่น สืบคนขอมูลและอภิปรายแหลงทรัพยากรธรรมชาติในแตละทองถิ่นที่เปน

ประโยชนตอการดํารงชีวิต  วิเคราะหผลของการเพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษยตอการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ

อภิปรายผลตอสิ่งมีชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย   อภิปราย

แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใน

ทองถิ่น ทดลองและอธิบาย สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส  จําแนกสารเปนกลุมโดยใชสถานะหรือเกณฑ

อื่นที่กําหนดเอง  ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน โดยการรอน การตกตะกอน  การ

กรอง การระเหิด การระเหยแหง  สํารวจและจําแนกประเภทของสารตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยใช

สมบัติและการใชประโยชนของสารเปนเกณฑ  อภิปรายการเลือกใชสารแตละประเภทไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ  วิเคราะหและ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดสารใหมและมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป  อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่

กอใหเกิดผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมทดลองและอธิบายการตอวงจรไฟฟาอยางงาย ทดลองและอธิบาย

ตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา ทดลองและอธิบายการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม ทดลองและอธิบายการตอ

หลอดไฟฟาทั้งแบบอนุกรมแบบขนาน ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแมเหล็กรอบสายไฟที่มี

กระแสไฟฟาผานอธิบาย จําแนกประเภทของหิน โดยใชลักษณะของหิน สมบัติของหินเปนเกณฑ  สํารวจ

และอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน  สืบคนและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลตอมนุษยและสภาพแวดลอมใน

ทองถิ่น    สรางแบบจําลองและอธิบายการเกิดฤดู ขางขึ้นขางแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนํา

ความรูไปใชประโยชน  สืบคนอภิปรายความกาวหนาและประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศตั้งคําถาม

เกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ ที่จะศึกษา ตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ  วาง

แผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา คาดการณ  สิ่งที่จะพบจากการสํารวจ

ตรวจสอบ  เลือกอุปกรณ และวิธีการสํารวจตรวจสอบที่ถูกตองเหมาะสมใหไดผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือ

ได  บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณไว นําเสนอผล

และขอสรุป  สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจ ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  อธิบาย ลง



 
 

๕๗ 

ความเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู  บันทึกและอธิบายผลการสํารวจ  ตรวจสอบตามความเปนจริง มีเหตุผล 

และมีประจักษพยานอางอิง  นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา และเขียนรายงานแสดง

กระบวนการและผลของงานใหผูอื่นเขาใจ        

               โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคน

ขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู   ความคิด ความเขาใจ   สามารถ

นําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู   มีความสามารถในการตัดสินใจ     

     เพื่อใหเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชน ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร    

คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๒ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕ 

ว ๒.๑  ป.๖/๑          

ว ๒.๒ ป.๖/๑ 

ว ๒.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒,ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘,  

ว ๓.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒                  

ว ๓.๒ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖,ป.๖/๗,ป.๖/๘,ป.๖/๙             

รวม   ๒๖  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕๘ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๖๑๐๒ วิทยาการคํานวณ ๖                    กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ๖                       เวลา ๔๐  ชั่วโมง/ป    

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

 

ศึกษา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ  

ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแกปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน ออกแบบ 

และเขียนโปรแกรมอยางงาย เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน ตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรมและแกไข 

ใช อินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทํางานรวมกันอยาง

ปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูลหรือบุคคลที่ไม

เหมาะสม  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบการสืบคน

ขอมูล การสังเกต การจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ การทดลอง การสรางแบบจําลอง การสืบคน

ขอมูล การอธิบาย และการอภิปราย 

เพื่อใหเกิดความรูความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มี ความสามารถในการ

ตัดสินใจ การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร และคานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นการทํางาน รักความ

เปนไทย มีจิตสาธารณะ  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๔.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔  

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๖๐ 

โครงสรางกลุมสาระการเรียนรู  
 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 
 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ๔๐  ชั่วโมง/ป  

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร     ๔๐  ชั่วโมง/ป 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ๔๐  ชั่วโมง/ป  

ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร     ๔๐  ชั่วโมง/ป 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ๔๐  ชั่วโมง/ป  

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร     ๔๐  ชั่วโมง/ป 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ๘๐  ชั่วโมง/ป  

ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร     ๔๐  ชั่วโมง/ป 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ๘๐  ชั่วโมง/ป  

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร     ๔๐  ชั่วโมง/ป 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ๘๐  ชั่วโมง/ป  

ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร     ๔๐  ชั่วโมง/ป 

 

 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ส๑๑๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๑     ๔๐ ชั่วโมง/ป 

ส๑๒๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๒     ๔๐ ชั่วโมง/ป 



 
 

๖๑ 

ส๑๓๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๓     ๔๐ ชั่วโมง/ป 

ส๑๔๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๔     ๔๐ ชั่วโมง/ป 

ส๑๕๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๕     ๔๐ ชั่วโมง/ป 

ส๑๖๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๖     ๔๐ ชั่วโมง/ป 



 
 

๖๒ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                               เวลา      ๔๐   ชั่วโมง 

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

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

ศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ ประวัติสาวก ชาดก / เรื่องเลาและศาสนิก 

ชนตัวอยาง ความสําคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือ 

หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  

แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนา บําเพ็ญประโยชนตอวัดหรือ           

ศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนาตามที่กําหนด  

เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนา 

จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด ชื่นชมและปฏิบัติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิต

และ ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก / เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด  

หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  

ศึกษาโครงสราง บทบาท สิทธิและหนาที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ประโยชนของการ 

ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน ความสามารถและความดีของตนเอง ผูอื่น และบอก

ผล จากการกระทํานั้น  

ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน รวมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมใน 

ครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย  

เศรษฐศาสตร  

ศึกษาถึงสินคาและบริการที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน การใชจายเงินในชีวิตประจําวันที่ไมเกิน

ตัว เหตุผลความจําเปนที่คนตองทํางานอยางสุจริต  

ใชทรัพยากรในชีวิตประจําวันอยางประหยัดและเห็นประโยชนของการออม  

ภูมิศาสตร  

จําแนกสิ่งแวดลอมรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ระบุความสัมพันธขอ 

ตําแหนง ระยะ ทิศของสิ่งตาง ๆ ใชแผนผังแสดงตําแหนงของสิ่งตางๆ ในหองเรียน สังเกตและบอกการ 

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน  

บอกสิ่งแวดลอมที่เกิดตามธรรมชาติที่สงผลตอความเปนอยูของมนุษย สังเกตและเปรียบเทียบ

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเพื่อการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมที่บาน

และหองเรียน  



 
 

๖๓ 

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห   กระบวนกลุม  กระบวนสืบคน  กระบวนการทาง

ประวัติศาสตร กระบวนการทางภูมิศาสตร กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ม ี

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิต 

สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนําความรูไปใชใหเกิด 

ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง 

ถูกตองเหมาะสม  

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔  

ส ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  

ส ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒  

ส ๒.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  

ส ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  

ส ๓.๒ ป.๑/๑  

ส ๕.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔  

ส ๕.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  

รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๖๔ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

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

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติตั้งแตประสูติจนถึงออกผนวช ชื่อศาสนา

ศาสดา และคัมภีรของศาสนาตาง ๆ ประวัติสาวก ความหมาย และความสําคัญของพระรัตนตรัย โอวาท 

๓ หลักธรรมของศาสนา  

ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกของศาสนา เขารวมศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทาง

ศาสนา สวดมนต แผเมตตา มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม

แนวทางศาสนา  

ชื่นชมและปฏิบัติตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก / เรื่องเลา 

และศาสนิกชนตัวอยาง และการทําความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา 

หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  

ศึกษาความสัมพันธของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ผูมีบทบาทอํานาจในการตัดสินใจใน 

โรงเรียนและชุมชน  

ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ยอมรับ 

ความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติ เคารพในสิทธิเสรีภาพ

ของ ผูอื่น ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย  

เศรษฐศาสตร  

ศึกษาทรัพยากรที่นํามาผลิตสินคาและบริการที่ใชในชีวิตประจําวัน ที่มาของรายไดและรายจาย

ของตนเองและครอบครัว การบันทึกรายรับรายจายของตนเอง การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดยวิธี 

ตาง ๆ ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย ผลดีของการใชจายที่เหมาะสมกับรายไดและการออม บันทึก 

รายรับรายจายของตนเอง และเห็นคุณคาของการใชจายที่เหมาะสมกับรายไดและการออม  

ภูมิศาสตร  

ระบุสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งปรากฏระหวางบานกับโรงเรียน ระบุ

ตําแหนง และลักษณะทางกายภาพของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที่รูปถาย และลูกโลก สังเกตและ

แสดงความสัมพันธระหวางโลกดวงอาทิตยและดวงจันทร ที่ทําใหเกิดปรากฏการณ  



 
 

๖๕ 

อธิบายความสําคัญของสิ่ งแวดลอมทางธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นจําแนกและใช 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมดไป ที่ใชแลวหมดไปและสรางทดแทนขึ้นใหมไดอยางคุมคา อธิบาย 

ความสัมพันธระหวางฤดูกาลกับการดําเนินชีวิตของมนุษยมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห   กระบวนกลุม  กระบวนสืบคน  กระบวนการทาง

ประวัติศาสตร กระบวนการทางภูมิศาสตร กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ม ี

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิต 

สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนําความรูไปใชใหเกิด 

ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง 

ถูกตองเหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด 

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

ส ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒  

ส ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  

ส ๒.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒  

ส ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  

ส ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒  

ส ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  

ส ๕.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  

รวมทั้งหมด ๒๘ ตังชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๖๖ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                 เวลา     ๔๐ ชั่วโมง 

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

  
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

ศึกษาวิเคราะหถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติ ตั้งแตการ

บําเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ ความหมาย ความสําคัญของ 

พระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่อและความสําคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสน

บุคคล ของศาสนาอื่น ๆ  

แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ 

หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตน

นับถือ ปฏิบัติตนในศาสนพิธีกรรมและวันสําคัญทางศาสนา และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวก ศาสน

สถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือ  

เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนา 

จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมและบอกแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติ

สาวก ชาดก / เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด 

หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  

ศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของตนเอง และผูอื่นที่อยูในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ประโยชนของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและทองถิ่น ความสําคัญของ 

วันหยุดราชการที่สําคัญ บุคคลซึ่งมีผลงานที่เปนประโยชนแกชุมชนและทองถิ่นของตน บทบาทหนาที่ของ 

สมาชิกของชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย  

วิเคราะหความแตกตางของกระบวนการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชน โดยวิธีการออก 

เสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน / โรงเรียนชุมชน ที่เปนผลจาก 

การตัดสินใจของบุคคลและกลุม  

ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและทองถิ่น  

เศรษฐศาสตร  

ศึกษาทรัพยากรที่มีอยูจํากัดท่ีมีผลตอการผลิตและบริโภคสินคาและบริการ จําแนกความตองการ 

และความจําเปนในการใชสินคาและบริการในการดํารงชีวิต วิเคราะหการใชจายของตนเอง  



 
 

๖๗ 

ศึกษาถึงสินคาและบริการที่รัฐจัดหาและใหบริการแกประชาชน ความสําคัญของภาษี และ

บทบาทของประชาชนในการเสียภาษี อธิบายเหตุผลการแขงขันทางการคา ราคาสินคาลดลง  

ภูมิศาสตร  

สํารวจขอมูลทางภูมิศาสตรในโรงเรียนและชุมชนโดยใชแผนผัง แผนที่ และรูปถายเพื่อแสดง 

ความสัมพันธของตําแหนง ระยะ ทิศทาง วาดแผนผังเพื่อแสดงตําแหนงที่ตั้งของสถานที่สําคัญในบริเวณ 

โรงเรียนและชุมชน  

 

อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความตองการพื้นฐาน 

ของมนุษย และการประกอบอาชีพ สาเหตุที่ทําใหเกิดมลพิษโดยมนุษย ความแตกตางของลักษณะเมือง

และ ชนบท ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน และมีสวนรวม

ใน การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 

โดยใชกระบวนการคิด วิ เคราะห    กระบวนกลุม  กระบวนสืบคน  กระบวนการทาง

ประวัติศาสตร กระบวนการทางภูมิศาสตร กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ม ี

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิต 

สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนําความรูไปใชใหเกิด 
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง 

ถูกตองเหมาะสม  

 
รหัสตัวชี้วัด  

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

ส ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  
ส ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  

ส ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  

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

ส ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒  

ส ๕.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖  
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด 

 

 
 

 

 



 
 

๖๘ 

 
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                    

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                      เวลา     ๘๐      ชั่วโมง 

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

ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

ศึกษาถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติตั้งแต บรรลุธรรม 

จนถึงประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น ๆ  ความสําคัญและมีสวนรวมใน 

การบํารุงรักษาศาสนสถานที่ตนนับถือ 

แสดงความเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  ๓  ในพระพุทธศาสนา 

ที่ตนนับถือตามที่กําหนด ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือการอยูรวมกันเปนชาติได 

อยางสมานฉันท  มีมารยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน        

สําคัญทางศาสนา 

เห็นคุณคาและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก  ชาดก 

เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง สวดมนต แผเมตตา มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ

การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ กําหนดชื่นชมการทําความดีของตนเองบุคคลใน 

ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนา  พรอมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 

ศึกษาวิเคราะหอํานาจอธิปไตยและความสําคัญของระบอบประชาธิปไตยความสําคัญของสถาบัน 

พระมหากษัตริยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน 

พึงไดรับตามกฎหมาย บทบาทหนาที่ ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งความแตกตางทางวัฒนธรรม

ของกลุมคนในทองถิ่นและเสนอวิธีการที่จะอยูรวมกันอยางสันติสุขในชีวิตประจําวัน 

ปฏิบัติตนในการเปนผูนําและผูตามทีด่ีและปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะ 

สมาชิกท่ีดีของชุมชน 

เศรษฐศาสตร 

ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกซือ้สินคาและบริการ หนาที่เบื้องตนของเงิน สิทธิพื้นฐานและ 

รักษาผลประโยชนของตนเองในฐานะผูบริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจของคนในชุมชน 

นําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันของตนเอง 

ภูมิศาสตร 



 
 

๖๙ 

สืบคน อธิบาย ระบุแหลงขอมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดของตน ดวยแผนที่และรูปถาย   

แหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญในจังหวัดของตนดวยแผนที่และรูปถาย  ลักษณะทางกายภาพที่สงผล

ตอแหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญในจังหวัด 

วิเคราะห  อธิบาย นําเสนอ สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัด 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในจังหวัดและผลที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลง และนําเสนอแนวทางการจัดการ 

สิ่งแวดลอมในจังหวัด 

โดยใชกระบวนการวิ เคราะห  อธิบาย กระบวนการกลุมกระบวนสืบคน กระบวนการ

ประชาธิปไตยกระบวนการ ทางจริยธรรม   ปฏิบัติตนตามแบบอยางท่ีดี 

เพือ่ใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการดํานินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี 

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษั ตริย ซื่ อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิต 

สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสนัติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนําความรูไปใชใหเกิด 

ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง 

ถูกตองเหมาะสม   

รหัสตัวชี้วัด  
ส๑.๑     ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘ 

ส๑.๒     ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  

ส๒.๑     ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕    

ส๒.๒     ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  

ส๓.๑    ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  

ส๓.๒     ป.๔/๑, ป.๔/๒  

ส๕.๑     ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

ส๕.๒     ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  

รวมทั้งหมด  ๓๐  ตัวชี้วัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๐ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                              เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

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

ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

ศึกษาวิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแตเสด็จ 

กรุงกบิลพัสดุจนถึงพุทธกิจสําคัญ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ องคประกอบและความสําคัญของ 

พระไตรปฎกหรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมของพิธีกรรมทาง 

ศาสนา 

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอม จัดพิธีกรรม

ตามศาสนาที่ตนนับถืออยางเรียบงาย  มีประโยชนและปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันสําคัญทาง

ศาสนาตามที่ก าหนด  แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติ ตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  ๓  

ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตาม มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ด ี

เห็นคุณคาและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวกชาดก/ 

เรื่องเลา  และศาสนิกชนตัวอยาง  สวดมนตแผเมตตา  มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา

หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา 

หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 

ศึกษาวิเคราะห  ยกตัวอยางบทบาท สิทธิเสรีภาพและหนาที่ในฐานะพลเมืองดี โครงสรางอํานาจ 

หนาที่และความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่นและระบุบทบาทหนาที่และวิธีการเขาดํารงตําแหนง

ของผูบริหารทองถิ่น  วิเคราะหประโยชนที่ชุมชน  จะไดรับจากองคปกครองสวนทองถิ่น 

ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพ  และหนาที่ในฐานะพลเมืองดี  เสนอวิธีการ

ปกปองคุมครองตนเองหรือผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก  มีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญา

ทองถิ่นของชุมชน 

เห็นคุณคาวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตในสังคมไทย 

เศรษฐศาสตร 

ศึกษาปจจัยการผลิตสินคาและบริการ หลักการสําคัญและประโยชนของสหกรณ  อธิบายบทบาท 

หนาที่เบื้องตนของธนาคาร  จําแนกผลดีและผลเสียของการกูยืม 

ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ในครอบครัว    

โรงเรียน  และชุมชน 

ภูมิศาสตร 



 
 

๗๑ 

สืบคนและอธิบายขอมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนดวยแผนที่และรูปถายและ

ลักษณะทางกายภาพท่ีสงผลตอแหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภูมิภาคของตน 

วิเคราะหสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการยายถิ่นของ

ประชากรในภูมิภาคของตน  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่กอใหเกิดวิถีการดําเนินชีวิตในภูมิภาค

ของตน  เสนอตัวอยางที่สะทอนใหเห็นผลจากการรักษาและทําลายสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางในการ

จัดการสิ่งแวดลอมในภูมิภาคของตน  

โดย ระบุ  การอธิบาย วิเคราะห และการนําเสนอตัวอยางที่สะทอนผลจากการรักษาและการ

ทําลายสภาพแวดลอมและการรักษาสภาพแวดลอมในภูมิภาค 

เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี 

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิต 

สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถน าความรูไปใชใหเกิด 

ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง 

ถูกตองเหมาะสม    

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส๑.๑     ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗     

ส๑.๒     ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  

ส๒.๑     ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔    

ส๒.๒     ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  

ส๓.๑    ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓    

ส๓.๒     ป.๕/๑, ป.๕/๒  

ส๕.๑     ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

ส๕.๒     ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  

รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวชี้วัด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

๗๒ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                      

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                                   เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

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

ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

ศึกษาวิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนา  หรือความสําคัญของศาสนาที่ตนนับถือพุทธ

ประวัติตั้งแตปลงอายุ สังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  หลักธรรมสําคัญของ

พระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น ๆ ลักษณะสําคัญและประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธี  และพิธีกรรมของ

ศาสนาอื่น ๆ  ความรูเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ  ในศาสนสถานที่ตนนับถือ 

แสดงตนเปนพุทธมามกะ  หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีมรรยาทของ 

ความเปนศาสนิกชนที่ดี ประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก / 

เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง ปฏิบัติตนตอศาสนสถานและเขารวมใน ศาสนพิธีไดอยางเหมาะสมสวด

มนตแผเมตตาและบริหารจิตเจริญปญญา  มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนา

จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

เห็นคุณคา เห็นความสําคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท   

๓  ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อแกปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด  และ

ชื่นชมการทําความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา  พรอมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 

ศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาคุณคาทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน

ระหวางกลุมคนในสังคมไทย  เปรียบเทียบบทบาท หนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาล  

บทบาทความสําคัญในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของครอบครัวและชุมชน  ติดตามขอมูลขาวสาร   

เหตุการณตาง ๆ  ในชีวิตประจําวัน เลือกรับและใชขอมูลขาวสารในการเรียนรูไดเหมาะสมมีสวนรวมใน 

กิจกรรมตาง ๆ  ที่สงเสริมประชาธิปไตยในทองถิ่นและประเทศ  รวมถึงการแสดงออกทางมารยาทไทยได

อยางเหมาะสมถูกกาลเทศะและธํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 

เศรษฐศาสตร 

ศึกษาบทบาทของผูผลิตและผูบริโภค  ความสัมพันธระหวางผูผลิตผูบริโภค ธนาคารและรัฐบาล   

วิธีการ ประโยชนของการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในทองถิ่น 

ภูมิศาสตร 

สืบคนและอธิบายขอมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ดวยแผนที่รูปถายทางอากาศ และ 



 
 

๗๓ 

ภาพจากดาวเทียม  ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทยเพ่ือเตรียมพรอม 

รับมือภัยพิบัต ิ

วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ในประเทศไทย  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปจจุบัน และผลที่ เกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลงและนําเสนอตัวอยางที่สะทอนใหเห็นผลจากการรักษาและทําลายทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางในการจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย 

 โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการกลุม  กระบวนการสืบคน  กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร  กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการทางประชาธิปไตย 

 เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณคาของการนําความรูไป

ใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน  มีความซื่อสัตยสุจริต  รักความเปนไทย และมีจิต

สาธารณะ 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส ๑.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖  ป.๖/๗  ป.๖/๗  ป.๖/๘  ป.๖/๙ 

ส ๑.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔   

ส ๒.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕ 

ส ๒.๒ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓   

ส ๓.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓   

ส ๓.๒ ป.๖/๑  ป.๖/๒   

ส ๕.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒   

ส ๕.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓   

รวม  ๓๒  ตัวช้ีวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาประวัติศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๕ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ๑                 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                      เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 

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

 

 ศึกษาวัน  เดือน  ปและการนับชวงเวลาตามปฏิทินที่ ใชในชีวิตประจําวัน  เหตุการณใน 

ชีวิตประจําวัน  ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น  ประวัติความเปนมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถาม

ผูเกี่ยวของ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  สิ่งของ  เครื่องใช  หรือการดําเนินชีวิตของตนเองกับ

สมัยของพอแม  ปูยา  ตายาย  เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต  ที่มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน  ศึกษา

ความหมายแลความสําคัญของสัญลักษณของชาติไทย  สถานที่สําคัญซึ่งเปนแหลงวัฒนธรรมในชุมชน 

ปฏิบัติตนตอสัญลักษณสําคัญของชาติไทย  รักและภาคภูมิใจในสิ่งตาง ๆ  ของตนในทองถิ่น 

 โดยการสังเกต การสอบถาม   การรวบรวมขอมูล การสรุปความ การบอกเลา การอธิบาย         

การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล การปฏิบัติตน การเชื่อมโยง   การใชเหตุผล  การเปรียบเทียบ            

การแยกแยะ การยกตัวอยาง  

เพื่อใหเกิดความรักชาติ  ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝรียนรู  อยูอยางพอเพียง  

มุงมัน่ในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑    ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  

ส ๔.๒    ป.๑/๑, ป.๑/๒  

ส ๔.๓    ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓    

รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๖ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ๒                     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                              เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

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

 ศึกษาถึงเวลาที่แสดงเหตุการณในอดีต  ปจจุบันและอนาคต เหตุการณที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือ 

ในชีวติของตนเองโดยใชหลักฐานที่เกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชนของตน

จากอดีตถึงปจจุบัน  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถีชีวิตของคนในชุมน บุคคลที่ทําประโยชนตอ

ทองถิ่นหรือประเทศชาติ วัฒนธรรม ประเพณีของตนและชุมชน และภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร

อนุรักษไว 

โดยการสังเกต การสอบถาม   การรวบรวมขอมูล การสรุปความ การบอกเลา การอธิบาย         

การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล การปฏิบัติตน การเชื่อมโยง   การใชเหตุผล  การเปรียบเทียบ            

การแยกแยะ การยกตัวอยาง  

 เพื่อใหเกิดรักชาติ  ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นใน

การทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑    ป.๒/๑, ป.๒/๒   

ส ๔.๒     ป.๒/๑, ป.๒/๒   

ส ๔.๓     ป.๒/๑, ป.๒/๒   

รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๗ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ๒                    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                       เวลา ๔๐  ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

 ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน  ศักราชที่สําคัญตามปฏิทิน

ที่ใชในชีวิตประจําวัน  เหตุการณสําคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหลงขอมูลที่

เกี่ยวของ ลักษณะที่สําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนความเหมือนและความ

ตางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ 

ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย  ไทยที่เปนผูสถาปนาอาณาจักร

ไทยถึงรัชกาลปจจุบัน  และวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสวนปกปูองประเทศชาติ 

โดยการใชหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ  สามารถนําเสนอเรื่องราวที่คนพบไดตามลําดับ

เหตุการณตามกาลเวลา   เขาใจความเปนมาของชาติไทย   

เพื่อใหเกิดความรักชาติ  ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  

มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวชี้วัด  

ส ๔.๑     ป.๓/๑, ป.๓/๒   

ส ๔.๒     ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓   

ส ๔.๓     ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓   

รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๘ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔                    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                          เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

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

 

 ศึกษายุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติและการตั้งหลักแหลง  การพัฒนาการของมนุษย

ยุคกอนประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตรโดยสังเขป  ยกตัวอยางหลักฐานทางประวัติศาสตรที่พบใน

ทองถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ  แยกแยะประเภทหลักฐานที่ ใชในการศึกษาความเปนมาของ

ทองถิ่นนับชวงเวลาเปนทศวรรษ  ศตวรรษและสหัสวรรษ อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

โดยสังเขป บอกประวัติและผลงานของบุคคลและภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัยสุโขทัย ภาคภูมิใจในภูมิ

ปญญาไทย  และควรคาแกการอนุรักษ 

โดยใชทักษะการอาน  การสํารวจ  การสืบคน การจําแนก  การตีความ  การตรวจสอบขอมูล  

การวิเคราะห การคํานวณการสรุปความ 

เพื่อใหเกิดความรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  

มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑     ป ๔/๑,ป ๔/๒,ป ๔/๓ 

ส ๔.๒     ป ๔/๑,ป ๔/๒  

ส ๔.๓     ป ๔/๑,ป ๔/๒,ป ๔/๓ 

รวม    ๘    ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๙ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร ๕                      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                                 เวลา   ๔๐     ชั่วโมง 

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

 

 ศึกษารู เขาใจความเปนมาของทองถิ่นโดยใชหลักฐานหลากหลาย  ดวยการตั้งประเด็นคําถาม

ทางประวัติศาสตรที่เก่ียวของกับทองถิ่น  ความเปนมาของประวัติเมืองขอนแกน หลักเมือง  ศาลหลักเมือง

ขอนแกน  โดยการสืบคน   การจัดทําโครงงาน สรุปขอมูลที่ไดจากหลักฐานทั้งความจริงและขอเท็จจริง  

ตัวอยางเรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแกน  ทางดานพุทธศาสนาศาสนา  ศาสนาพราหมณ  และวัฒนธรรม

ประเพณีไทย การนําเสนอขอมูลที่ไดจากหลักฐานทางประวัติศาสตรดวยวิธีการตาง ๆ  เชน การเลาเรื่อง  

โครงงาน สอบถามผูรู(ภูมิปญญา) ความเปนมาของหมูบาน  ชื่อตําบล  ชื่อถนน  ความเปนมาของสถานที่

สําคัญ ความเปนมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น  รูจักแหลงขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตรที่

อยูในทองถิ่น  สามารถรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวของ  รูจักวิเคราะหตรวจสอบขอมูลอยางงายๆ    

ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่ มีตอไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลของ

วัฒนธรรมตางชาติที่มีตอสังคมไทยปจจุบัน  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  ปจจัยที่ สงเสริม

ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา  ประวัติและผลงานของบุคคล   

ภูมิปญญาไทยที่สําคญัสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นาภาคภูมิใจควรคาแกการอนุรักษไว 

โดยการศึกษา สืบคน การสังเกต การสอบถาม การสํารวจ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห การ

เชื่อมโยง  และการสังเคราะหอยางงาย ๆ   

เพื่อฝกฝนทักษะวิธีการทางประวัติศาสตรวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นในทองถิ่นอยางเปนระบบ  

สามารถใชขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปจจุบัน  และ

วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีท้ังความคลายคลึงและความ

แตกตาง  ใหเกิดการยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรมและอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  เกิดความรัก

และภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  ตระหนักและเห็นความสําคัญที่จะธํารงรักษาความเปนไทยสืบตอไป 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑     ป ๕/๑,ป ๕/๒,ป ๕/๓ 

ส ๔.๒      ป๕/๑,ป ๕/๒ 

ส ๔.๓      ป๕/๑,ป ๕/๒,ป ๕/๓,ป ๕/๔   

รวม  ๙ ตัวช้ีวัด 

 

 



 
 

๘๐ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร ๖               กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖                                         เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

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

 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ  และใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณสําคัญตามลําดับขั้นตอนอยางเปนระบบ ประวัติเมือง

ขอนแกน    หลักเมือง  ศาลหลักเมืองขอนแกน  โดยการสืบคน   การจัดทําโครงงาน สรุปขอมูลทีไ่ด

จากหลักฐานทั้งความจริงและขอเท็จจริง  ตัวอยางเรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแกน  ทางดานพุทธ

ศาสนาศาสนา  ศาสนาพราหมณ  และวัฒนธรรมประเพณีไทย การนําเสนอขอมูลที่ไดจากหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรดวยวิธีการตางๆ  เชน  การเลาเรื่อง  โครงงาน สอบถามผูรู(ภูมิปญญา)    

ศึกษาวิเคราะหความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร 

อยางงาย ๆ  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบานในปจจุบัน  ความสัมพันธของ 

กลุมอาเซียน  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรและปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ

และการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร  นําเสนอขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทําความ

เขาใจเรื่องราวสําคัญในอดีตยกตัวอยางผลงานของบุคคลสําคัญดานตาง ๆ และภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัย

รัตนโกสินทรที่นาภาคภูมิใจและควรคาแกการอนุรักษไว 

 โดยใชทักษะ การสํารวจ การอาน  การสืบคนขอมูล  การเชื่อมโยง  การเปรียบเทียบ  การ

วิเคราะห  การสังเคราะห การอธิบาย  การสรุปความ การเขียนเรียงความ  การจัดทําโครงงานและการจัด

นิทรรศการ 

   เพื่อฝกทักษะการสืบคนเหตุการณสําคัญดวยวิธีการทางประวัติศาสตร  เกิดความรักและ

ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ   บรรพบุรุษที่ไดปกปอง  และ

สรางสรรคความเจริญใหบานเมืองตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอถึงปจจุบัน    เขาใจพัฒนาการ

ของประเทศเพื่อนบานที่มีความสัมพันธกับประเทศไทย  เกิดความเขาใจอันดีระหวางประเทศ  ยอมรับ

ความแตกตางทางวัฒนธรรม  และอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑    ป.๖/๑, ป.๖/๒   

ส ๔.๒     ป.๖/๑, ป.๖/๒   

ส ๔.๓     ป.๖/๑, ป.๖/๔   

รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด   

   



 
 

๘๑ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส๑๑๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๑           กลุมสาระการเรียนรู สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                         เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 

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

 

 มีความรู ความเขาใจ  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติที่ ถูกตองเหมาะสม เห็นคุณคาของการ

แสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทายดวยวาจาและยิ้ม  คุณธรรม ความกตัญู ความ

ซื่อสัตย  สุจริต  ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ปฏิบัติตนเองเปนผูมีมารยาทไทย ในเรื่อง การแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การ

ทักทายดวยวาจาและยิ้ม  แสดงออกถึงความกตัญู กตเวทีตอพอแม และญาติผูใหญ  เห็นความสําคัญ

ของภาษาไทย  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความซื่อสัตย  สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหา

ความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําตนเอง 

 เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนนตามพระบรม

ราโชวาท ในเรื่อง การออม และการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่อง การประหยัด ความเรียบงาย ได

ประโยชนสูงสุด ความซื่อสัตย สุจริตและจริงใจตอกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตน

เปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ขยันหมั่นเพียร  อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน ในเรื่อง การรักษาความ

สะอาด การรักษาของใชรวมกัน และการสงงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว และหองเรียน ในเรื่องการเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ญาติผูใหญและครู ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย 

ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับ

ผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื่นในเรื่อง เชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  

ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด ฯลฯ  ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียน ในกรณีความคิดเห็นไม

ตรงกัน การละเมิดสิทธิของผูอื่น และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ใน

เรื่องความซื่อสัตย สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กร ะบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

และกระบวนการแกปญหา 

 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึง

ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู

รวมกับผูอื่นอยางสันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 



 
 

๘๒ 

ผลการเรียนรู 

๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญู กตเวทีตอบุคคลในครอบครัว 

๓. เห็นความสําคัญของภาษาไทย 

๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย   

๕. ปฏิบัติ ตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานสมาชิกที่ดีของครอบครัวและหองเรียน 

๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื่น 

๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี 

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผู มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๘๓ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส๑๒๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๒         กลุมสาระการเรียนรู สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

 มีความรู ความเขาใจ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติที่ ถูกตองเหมาะสม เห็นคุณคาของ มารยาท   

การพูด การใชถอยคําที่เหมาะสม กริยาที่สุภาพ การแสดงความเคารพ ความกตัญู  ความซื่อสัตย  สุจริต 

ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู การเลือกใชผาไทย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย ในเรื่อง การพูดดวยถอยคําไพเราะ และการมีกริยาสุภาพ 

ออนนอม แสดงออกถึงความความกตัญู ที่มีตอบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชนของการแตงกายดวย          

ผาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู 

ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ  ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามพระบรม 

ราโชวาท ในเรื่อง การพ่ึงตนเองและรูจัก สามัคค ีและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมี

วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งในปฏิบัติหนาที่ และ

ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 ปฏิบัติตนตามระเบียบ และหนาที่ ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแตงกาย การเขาแถว      

การดูแล พื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและ

โรงเรียนในเรื่องการเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี หนาที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน

ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผล

ที่เกิดจากกระทําของตนเอง 

 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื่น ในเรื่อง เชื้อชาติ ภาษา เพศ 

สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด ฯลฯ  ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียน  ในกรณีหนาที่ 

และความรับผิดชอบและการใชของรวมกัน   และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย

ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

และกระบวนการแกปญหา 

 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึง

ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ดําเนินชีวิตตามวิ ถีประชาธิปไตย อยู

รวมกับผูอื่นอยางสันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 



 
 

๘๔ 

๒. แสดงออกถึงความกตัญู กตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน 

๓. เห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทย 

๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาที่ ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน 

๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื่น 

๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผู มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๘๕ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส๑๓๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๓       กลุมสาระการเรียนรู สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 

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

 

 มีความรู ความเขาใจ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติที่ ถูกตองเหมาะสม  เกี่ยวกับมารยาทไทย  

การตอนรับ การรูจักกาลเทศะ  ความกตัญู  ภูมิปญญาทองถิ่น ความมีวินัย  ความซื่อสัตยสุจริต 

ขยันหมั่นเพียร อดทนปฏิบัติตนเปน ผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการตอนรับผูมาเยือน และการปฏิบัติตนตาม

กาลเทศะ แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่อง  

ตาง ๆ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลที่

เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามพระบรม

ราโชวาท ในเรื่องความซื่อสัตยและความเสียสละ หลักการทรงงาน ในเรื่องการมีสวนร วมและความเพียร 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 

ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียน ใน

เรื่องการใชและการดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใชและสถานที่ของสวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ใน

ฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใชสิทธิและหนาที่ และการใชเสรีภาพอยาง

รับผิดชอบ มีสวนรวมในกิจกรรมต าง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ใน

เรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก

การกระทําของตนเอง 

 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 

ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกัน

และกัน ดวยการไมรังแก ไมทําราย ไมลอเลียน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และแบงปน ยกตัวอยางความ

ขัดแยงในชุมชนในกรณีการใชสาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดลอม และเสนอวิธีการปญหาโดยสันติวิธี 

ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ

ตนเอง 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

และกระบวนการแกปญหา 

 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึง

ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับ

ผูอื่นอยางสันติ  สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 



 
 

๘๖ 

 

ผลการเรียนรู 

๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน 

๓. เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย    

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียน     

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน   

๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ  

๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี     

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๘๗ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส๑๔๒๐๑ ทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน ๔     กลุมสาระการเรียนรู สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                  เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 

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

 

 มีความรู ความเขาใจ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติที่ ถูกตองเหมาะสม  เกี่ยวกับม ารยาทไทย        
การตอนรับ การแนะนําตนเอง ความกตัญู  ประเพณีของทองถิ่น ความมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต 

ขยันหมั่นเพียร อดทนเห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในพิธีการตาง ๆ ในเรื่องการกลาวคํา

ตอนรับ  การแนะนําตัวเองและแนะนําสถานที่  แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูทําประโยชนในสังคม 

มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในทองถิ่น ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย

สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 เห็นความสําคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ในเรื่องการใชสินคาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติ

ตนเปนศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวตัร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ใน

เรื่องการมีวินัยและการขมใจ หลักการทรงงาน ในเรื่องประโยชนสวนรวมและพออยูพอกิน และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร 

อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลง กติกาของหองเรียน ในเรื่องการรักษาความ 

สะอาด การรักษาของใชรวมกันและการสงงาน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางขอตกลง กติกา

ดวยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัวและหองเรียน ในเรื่องการเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี การมีเหตุผล ยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น และการปฏิบัติตามเสียงขางมากและยอมรับเสียงขางนอย มีสวนรวมและรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและหองเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย

สุจริต ขยันหมั่ นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ

ตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกัน

และกัน ในเรื่องการไมรังแก ไมทําราย ไมลอเลียน ชวยเหลือซึ่งกันและกันและแบงปน วิเคราะหปญหา

ความขัดแยงในทองถิ่น ในกรณีการใชสาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางการ

แกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัตตินเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่ อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่ 

เกิดจากการกระทําของตนเอง 



 
 

๘๘ 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

และกระบวนการแกปญหา 
 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึง

ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตาม วิถีประชาธิปไตย อยู

รวมกับผูอื่นอยางสันติ  สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู 
๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูทําประโยชนในสังคม 
๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   
๔. เห็นความสําคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลง กติกาของหองเรียน    
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว 
และหองเรียน  
๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในทองถิ่นและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี    
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๘๙ 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส๑๕๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๕      กลุมสาระการเรียนรู สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                  เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 

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

 

 มีความรู ความเขาใจ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติที่ ถูกตองเหมาะสม  เกี่ยวกับมารยาทใน 

การสนทนา การรูจักกาลเทศะ ความกตัญู  การบํารุงรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม

ไทย ความมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนเห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยใน

การสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการตอนรับผูมาเยือน รูคุณคา ใชอยางประหยัด คุมคาและ

บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน

ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย     

ดวยการใชสินคาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ ดี  

ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความ

เอื้อเฟอเผื่อแผและความสามัคคี  หลักการทรงงาน ในเรื่องการทําตามลําดับขั้นและทํางานอยางมีความสุข 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 

ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรกัษาความสะอาด        

การรักษาของใชรวมกันและการดูแลพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางกฎ  

ระเบียบดวยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดี

ของหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความจรงิ ความดีงาม ความถูกตองและหลักเหตุผล การ

ยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มีสวนรวมและ

รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง

ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ

กระทําของตนเอง 

 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทองถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและ 

สิ่งแวดลอม  อยูรวมกั บผูอื่นอยางสันติและพึ่งพากัน ดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา วาจาดู

หมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซ่ึ งกันและกัน และแบงปน วิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเอง ในเรื่อง

การจัดการทรัพยากร และการขัดแยงทางความคิด และเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตน

เปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ

ตนเอง 



 
 

๙๐ 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

และกระบวนการแกปญหา 

 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึง

ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับ

ผูอื่นอยางสันติ  สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 

 

ผลการเรียนรู 

๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. รูคุณคาและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓. มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย   

๔. เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง  

๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน     

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและ

โรงเรียน  

๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในทองถิ่น และอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ และพึ่งพาซึ่ง

กันและกัน  

๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี     

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๙๑ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส๑๖๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๖         กลุมสาระการเรียนรู สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 

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

 

 มีความรู ความเขาใจ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสม เกี่ยวกับมารยาการแสดง

ความเคารพ การสนทนา การรูจักกาลเทศะ ความกตัญู การบํารุงรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  

ศิลปวัฒนธรรมไทย  ความมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนปฏิบัติตนและชักชวนผูอื่นใหมี

มารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการตอนรับผูมา

เยือน มีสวนรวมและชักชวนผูอื่นใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสวนรวมใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 เห็นคุณคาและแนะนําผูอื่ นใหแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 

พระมหากษัตริย ดวยการใชสินคาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตน 

เปนศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ใน

เรื่องความใฝรู ความกตัญู หลักการทรงงาน ในเรื่ององครวมและทําใหงาย และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหา

ความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 ปฏิบัติตนและแนะนําผูอื่ นใหปฏิบัติตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบของหองเรียนและ

โรงเรียน ในการใชและดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ และสถานที่ของสวนรวม เห็นคุณคาและ

ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ ของการเปนสมาชิกที่ ดีของหองเรียนและโรงเรียน ดวยการเปนผูนําและการ

เปนสมาชิกที่ดี การยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ การใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยาง

รับผิดชอบ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผู

มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และ

ยอมรับผลที่เกิดจ ากการกระทําของตนเอง 

 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา

และสิ่งแวดลอม อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพึ่งพากัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา 

วาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และแบงปน วิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทย ในเรื่อง

การการละเมิดสิทธิ การรักษาสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมี

วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระ บวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

และกระบวนการแกปญหา 



 
 

๙๒ 

 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึง

ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู

รวมกับผูอื่นอยางสันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผูอื่นใหมีมารยาทไทย 

๒. มีสวนรวมและชักชวนผูอื่นใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย   

๔. เห็นคุณคาและแนะนําผูอื่นใหแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 

พระมหากษัตริย  

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๖. ปฏิบัติตนและแนะนําผูอื่นใหปฏิบัติตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบของหองเรียนและโรงเรียน     

๗. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม 

ของหองเรียนและโรงเรียน  

๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ และ 

พึ่งพาซ่ึงกันและกัน  

๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี     

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 



 
 

๙๓ 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๙๔ 

โครงสรางกลุมสาระการเรียนรู 
 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ                          ๘๐  ชัว่โมง/ป  

  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

 ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ                          ๘๐  ชัว่โมง/ป  

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

 ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ                          ๘๐  ชัว่โมง/ป  

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

 ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ                          ๘๐  ชัว่โมง/ป  

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

 ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ                          ๘๐  ชัว่โมง/ป  

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

 ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ                          ๘๐  ชัว่โมง/ป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๙๕ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ                                 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ           

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑                      เวลา  ๘๐ ชั่วโมง/ป 

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

 

สาระที่ ๑  ทัศนศิลป 

 ศึกษารูปราง  ลักษณะ  และขนาดของสิ่งตางๆ  รอบตัวในธรรมชาติและสิง่ที่มนุษยสรางขึ้น  

อธิบายความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  มีทักษะในการใชวัสดุอุปกรณสรางงานทัศนศิลป  

สรางสรรคผลงานทางศิลปะ  โดยการใชเทคนิคงายๆ  เพื่อนําไปสูการใชเทคนิคที่ใหมๆ  วาดภาพระบายสี

ภาพธรรมชาติ  ความรูสึกของตนเอง  นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

สาระที่ ๒  ดนตรี 

 ศึกษาสิ่งตางๆ สามารถกอกําเนิดเสียงที่แตกตางกัน  บอกลักษณะของเสียงดัง - เบา และความ

ชาเร็วของจังหวะ  ทองบทกลอน  รองเพลงงายๆ  มีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีอยางสนุกสนาน  บอกความ

เกี่ยวของของเพลงที่ใชในชีวิตประจําวัน  เลาถึงเพลงในทองถิ่น  ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีทองถิ่น 

สาระที่ ๓  นาฏศิลป 

 ศึกษาความเปนมา  องคประกอบของนาฏศิลป  ประกอบการเคลื่อนไหวรางกาย  ลักษณะตางๆ 

ภาษาทา  การเลียนแบบธรรมชาติ  การเลียนแบบคน  สัตว  สิ่งของ  เปนการแสดงทาทางงายๆ  เพื่อสื่อ

ความหมายแทนคําพูด 

 แสดงความชื่นชม  ชื่นชอบในทางนาฏศิลป  และการเปนผูชมที่ดี  ในการชมทานาฏศิลปไทย  

และนาฏศิลปพื้นบาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑  ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕ 

ศ๑.๒  ป.๑/๑    

ศ๒.๑  ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕ 

ศ๒.๒  ป.๑/๑,ป.๑/๒    

ศ๓.๑  ป.๑/๑,ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 

ศ๓.๒  ป.๑/๑,ป.๑/๒ 

 

รวม  ๑๘  ตัวช้ีวัด 

 

 



 
 

๙๖ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ                                 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ           

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒                      เวลา  ๘๐ ชั่วโมง/ป 

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

 

 สาระที่ ๑  ทัศนศิลป 

 ศึกษารูปราง  รูปทรงที่พบเห็นในธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  ระบุทัศนธาตุที่อยูในสิ่งแวดลอม  

และงานทัศนศิลป  โดยเนนเรื่องเสน  สี  รูปราง  และรูปทรง  สรางงานทัศนศิลปตางๆ  โดยใชทัศนธาตุที่

เนนเสน  รูปราง  มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุอุปกรณสรางงานทัศนศิลป ๓ มิติ  สรางภาพปะติดโดยการ

ตัด  หรือฉีกกระดาษ  วาดภาพเพื่อถายทอดเรื่องราวของครอบครัวตนเอง  และเพื่อนบาน  เลือกงาน

ทัศนศิลป  และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นรวมถึงเนื้อหา  เรื่องราว  สรางสรรคงานทัศนศิลปเปนรูปแบบงาน

โครงสรางเคลื่อนไหว  บอกความสําคัญของงานทัศนศิลปที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน  อภิปรายเกี่ยวกับงาน

ทัศนศิลปประเภทตางๆ  ในทองถิ่น  โดยเนนถึงวิธีการสรางงานและวัสดุอุปกรณท่ีใช 

สาระที่ ๒  ดนตรี 

 จําแนกแหลงกําเนิดของเสียงที่ไดยิน  จําแนกคุณสมบัติของเสียงสูง-ต่ํา  ดัง-เบา  ยาว-สัน้  ของ

ดนตรี  เคาะจังหวะ  หรือเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลง  รองเพลงงายๆ  ที่เหมาะสม

กับวัย  บอกความหมาย  และความสําคัญของเพลงที่ไดยิน  บอกความสัมพันธของเสียงรอง  เสียงเครื่อง

ดนตรีในเพลงทองถิ่นโดยใชคํางายๆ  แสดงและเขารวมกิจกรรมทางดนตรีในทองถิ่น 

สาระที่ ๓  นาฏศิลป 

 ศึกษาองคประกอบของนาฏศิลปไทย  และนาฏศิลปพื้นบาน  เพื่อประกอบการเคลื่อนไหว

รางกายอยางมีรูปแบบ  ตามภาษาทา  นาฏยศัพทในทางนาฏศิลป  เพื่อสื่อความหมาย  และแสดงทาทาง

ประกอบอยางสรางสรรค  มีมารยาทในการชม  การแสดงดวยความภาคภูมิใจอยูในสังคมอยางมีความสุข 

  

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑  ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔,ป.๒/๕,ป.๒/๖,ป.๒/๗,ป.๒/๘ 

ศ๑.๒  ป.๒/๑,ป.๒/๒    

ศ๒.๑  ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔,ป.๒/๕ 

ศ๒.๒  ป.๒/๑,ป.๒/๒               

ศ๓.๑  ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓ 

ศ๓.๒ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓ 

 

รวม  ๒๕  ตัวช้ีวัด 



 
 

๙๗ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ                                 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ           

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓                      เวลา  ๘๐ ชั่วโมง/ป 

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

 

สาระที่ ๑  ทัศนศิลป 

 บรรยายรูปราง  รูปทรง  ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป  ระบุวัสดุ  อุปกรณ  ที่ใช

สรางผลงาน  เมื่อชมงานศิลป  จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตางๆ  ในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และงาน

ทัศนศิลป  โดยเนนเรื่องเสน  สี  รูปราง  รูปทรง  และพ้ืนผิว  วาดภาพระบายสีสิ่งที่อยูรอบตัวมีทักษะ

พื้นฐานการใชวัสดุอุปกรณ  สรางสรรคงานปน  วาดภาพ 

 ถายทอดความรูสึกนึกคิดจากเหตุการณชีวิตจริง  โดยใชเสน  รูปราง  รูปทรง  สี  และพ้ืนผิว  

บรรยายเหตุผล  และวิธีการในการสรางสรรคงานทัศนศิลป  โดยเนนถึงเทคนิค  และวัสดุ  อุปกรณ  ระบุ

สิ่งที่ชื่นชม  และสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลปของตนเอง  ระบุและจัดกลุมของภาพ  ตามทัศนธาตุที่

เนนในงานทัศนศิลปนั้นๆ  บรรยายลักษณะ  รูปราง  รูปทรง  ในการออกแบบสิ่งตางๆ  ที่มีในบาน  และ

โรงเรียน  เลาถึงท่ีมาของงานทัศนศิลปในทองถิ่น  อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ  อุปกรณ  และวิธีสรางงาน

ทัศนศิลปในทองถิ่น 

สาระที่ ๒  ดนตรี 

 ระบุรูปรางลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็น  และไดยินในชีวิตประจําวัน  ใชรูปภาพหรือสัญลักษณ

แทนเสียง  และจังหวะเคาะ  บอกบทบาทหนาที่ของเพลงที่ไดยิน  ขับรอง  และบรรเลงดนตรีแบบงายๆ  

เคลื่อนไหวทาทางสอดคลองกับอารมณของเพลงที่ฟง  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  เสียงขับรอง

ของตนเอง  และผูอื่น  นําดนตรีไปใชในชีวิตประจําวัน  หรือโอกาสตางๆ  ไดอยางเหมาะสม  ระบุลักษณะ

เดน  และเอกลักษณของดนตรีในทองถิ่น  ระบุความสําคัญ  และประโยชนของดนตรีตอการดําเนินชีวิต

ของคนในทองถิ่น 

สาระที่ ๓  นาฏศิลป 

 เขาใจองคประกอบหลัก  และวิธีการปฏิบัติทางนาฏศิลปไทย  และนาฏศิลปพื้นบาน  โดยเนน

การแสดงทาทางประกอบตามรูปแบบนาฏศิลป  การฝกทาทางนาฏยศัพทในรูปแบบตางๆ  รําวงมาตรฐาน  

เพลงพระราชนิพนธ  สถานการณตางๆ  รวมถึงการเนนผูแสดง  ผูชมที่ดี  มีความชื่นชอบ  และตระหนัก

ถึงคุณคานาฏศิลปไทย  และนาฏศิลปพื้นบาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑  ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐ 

ศ๑.๒  ป.๓/๑,ป.๓/๒    



 
 

๙๘ 

ศ๒.๑  ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗ 

ศ๒.๒  ป.๓/๑,ป.๓/๒                

ศ๓.๑  ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕ 

ศ๓.๒ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓ 

 

รวม  ๒๙  ตัวช้ีวัด 



 
 

๙๙ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ                               กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ           

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔                            เวลา  ๘๐ ชั่วโมง/ป 

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

   

สาระที่ ๑  ทัศนศิลป 

 ศึกษาเกี่ยวกับเสนสี  รูปราง  รูปทรงพ้ืนผิว  และพ้ืนที่วางในธรรมชาติ  โดยจําแนกทัศนธาตุ  

ของสิ่งตางๆ  ในธรรมชาติ 

 ฝกทักษะเกี่ยวกับเสนสี  รูปราง  รูปทรงพ้ืนผิว  และพ้ืนที่วางโดยเนนเรื่องเสน  สี  รูปราง  

รูปทรง  พื้นผิว  และพื้นท่ีวางใหมีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ  อุปกรณ  สรางสรรคผลงาน 

 มีความประณีต  พอใจ  และเห็นคุณคาของงานทัศนศิลปในทองถิ่น  มีความชื่นชมเก่ียวกับ

ลวดลายพื้นบานของทองถิ่นในอดีตจนถึงปจจุบัน 

สาระที่ ๒  ดนตรี 

 ศึกษาโครงสรางของบทเพลง  ประเภทของเครื่องดนตรี  การเคลื่อนที่ของทํานอง  เครื่องหมาย

และสัญลักษณทางดนตรีไทย  ดนตรีสากล  เขาใจความหมายเนื้อหาของบทเพลง  มีความรูเกี่ยวกับวิถี

ชีวิตของคนไทย  และคนในทองถิ่นที่สะทอนออกมาทางผลงานดานดนตรี   

 ขับรองเพลงดวยประโยคเพลงอยางงาย  ในชวงเสียงที่เหมาะสม  อานเขียนโนตดนตรีไทย  และ

สากล  ใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกวิธ ี

 ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษดนตรีไทย  และดนตรีพื้นบาน 

สาระที่ ๓  นาฏศิลป 

 ศึกษาหลักและวิธีการในการใชภาษาทาทางนาฏศิลปไทย  และนาฏศิลปพื้นบานในการดําเนิน

เรื่องราวการแสดงตางๆ อยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น  ประเพณี  วัฒนธรรม  อยาง

ถูกตองสวยงาม 

 โดยยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานของนาฏศิลปไทย  และเห็นคุณคาของความเปนเอกลักษณ

ไทยรวมไปถึงเอกลักษณของทองถิ่นพื้นบาน  และนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําอยางมีคุณคา 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗,ป.๔/๘,ป.๔/๙ 

ศ๑.๒  ป.๔/๑,ป.๔/๒ 

ศ๒.๑  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗ 

ศ๒.๒  ป.๔/๑,ป.๔/๒    



 
 

๑๐๐ 

ศ๓.๑  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔,ป.๔/๕ 

ศ๓.๒  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔ 

 

รวม ๒๙ ตัวชี้วัด 



 
 

๑๐๑ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ                              กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ           

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๕                      เวลา  ๘๐ ชั่วโมง/ป 

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

สาระที่ ๑  ทัศนศิลป 

 ศึกษาเกี่ยวกับการปนดินน้ํามัน  หรือดินเหนียวพื้นบาน เพื่อถายทอดตามจินตนาการ  และ

ความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน 

 ฝกทักษะการปนจากดินน้ํามัน  หรือดินเหนียวพื้นบาน ตามจินตนาการ  และมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคผลงานใหมีทักษะพื้นฐานในการปน 

 มีความชื่นชมผลงานเกี่ยวกับการปน  และถายทอดความรูสึกตามจินตนาการ  และเห็นคุณคา

ของดินเหนียวพื้นบานในทองถิ่นสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

สาระที่ ๒  ดนตรี 

 ศึกษาองคประกอบดนตรี  ลักษณะของเสียงขับรอง  เสียงดนตรี  และระดับเสียง  ฝกอาน  เขียน

โนตไทย  สากล  และพื้นเมือง  รูจักใชเครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ  และทํานอง  สามารถขับรองเพลงไทย  

สากล  และพื้นเมือง  ดนสดงายๆ  โดยใชประโยคเพลงแบบถามตอบ  พรอมกับการใชดนตรีรวมกับ

กิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการอยางอิสระ  สรางสรรค  เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

สาระที่ ๓  นาฏศิลป 

 ศึกษาประวัติความเปนมา  และองคประกอบของนาฏศิลป  คุณคาทางนาฏศิลปไทย  และความ

เปนมาของนาฏศิลปพื้นบาน  การใชทาทางของนาฏศิลปไทย  และนาฏศิลปพื้นบาน  ในการสื่อสาร  เพื่อ

การเคลื่อนไหวอยางสงางาม   

 การสืบทอดงานนาฏศิลปที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น 

 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  มีทักษะในการปฏิบัติการแสดงออกทางนาฏศิลป  อยางมีรูปแบบ  

เขาใจ  ระหวางนาฏศิลปไทย  กับนาฏศิลปพื้นบานอันเปนมรดกทางวัฒนธรรม  และถายทอดความรูสึก  

ความคิดอยางอิสระ  กลาแสดงออก  ชื่นชม  เห็นคุณคาในความเปนศิลปวัฒนธรรมไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๕,ป.๕/๖,ป.๕/๗ 

ศ๑.๒  ป.๕/๑,ป.๕/๒ 

ศ๒.๑  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๕,ป.๕/๖,ป.๕/๗ 

ศ๒.๒  ป.๕/๑,ป.๕/๒   

ศ๓.๑  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๕ 

ศ๓.๒  ป.๕/๑,ป.๕/๒ 

รวม ๒๕ ตัวชี้วัด 



 
 

๑๐๒ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ                              กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ           

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖                      เวลา  ๘๐ ชั่วโมง/ป 

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

สาระที่ ๑  ทัศนศิลป 

 ศึกษาเกี่ยวกับวงสีธรรมชาติ  และสีคูตรงขาม  โดยใชหลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในงาน

ทัศนศิลป 

 ฝกทักษะสรางงานทัศนศิลปจากรูปแบบ ๒ มิต ิเปน ๓ มิติ  โดยใชหลักการของแสงเงา  และ

น้ําหนัก  การสรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชสีคูตรงขาม  หลักการจัดขนาดสัดสวน  และความสมดุล  และ

ภาพประกอบเพื่อถายทอดความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ   

 รักและชื่นชมในผลงาน  สืบทอดวัฒนธรรมอันเปนมรดกของชาต ิ

สาระที่ ๒  ดนตรี 

 ศึกษาองคประกอบดนตรี  และศัพทสังคีต  จําแนกประเภทและบทบาทหนาที่เครื่องดนตรีไทย  

และเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางๆ  อาน  เขียนโนตไทย  สากล  และพื้นบานทํานองงายๆ  

สามารถใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลง  ดนสดที่มีจังหวะและทํานองงายๆ  บรรยาย

ความรูสึกที่มีตอดนตรี  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทํานอง  จังหวะการประสานเสียง  และคุณภาพเสียง

ของเพลงที่ฟง  ถายทอดความรูสึก  ความคิด  เพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

สาระที่ ๓  นาฏศิลป 

 ศึกษาประวัติความเปนมา  องคประกอบของนาฏศิลปไทย  และนาฏศิลปพื้นบาน  ในรูปแบบ

ตางๆ  การใชทาทางประกอบทารํา  เพลงปลุกใจ  รําวงมาตรฐาน  การแสดงพ้ืนบาน  ระบํา  รํา  ฟอน  

ละครสรางสรรคอยางสงางาม  สืบทอดงานนาฏศิลปใหสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปญญาไทย  

ภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีรูปแบบ  ถายทอดความรูสึก  กลาแสดงออก  เกิดความรักความชื่นชมในงาน

นาฏศิลป  และนํามาใชกับวิชาอื่นๆ  อยางมีคุณคา 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖ 

ศ๑.๒  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖,ป.๖/๗ 

ศ๒.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖ 

ศ๒.๒  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓ 

ศ๓.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖ 

ศ๓.๒  ป.๖/๑,ป.๖/๒ 

รวม ๓๐ ตัวชี้วัด 



 
 

๑๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐๔ 

โครงสรางกลุมสาระการเรียนรู 

 
สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑ 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑   ๘๐  ชั่วโมง / ป   

 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒ 

พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒   ๘๐  ชั่วโมง / ป   

 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ 

 พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓   ๘๐  ชั่วโมง / ป   

 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔ 

พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔   ๘๐  ชั่วโมง / ป   

 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๕ 

 พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕   ๘๐  ชั่วโมง / ป   

 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖ 

  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖   ๘๐  ชั่วโมง / ป   

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

๑๐๕ 

คําธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑      เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ป 

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

ศึกษา เรื่องความเจริญเติบโต พัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ความสําคัญการ

เคลื่อนไหว จุดดี จุดดอย ของตนเองและครอบครัว มีทักษะในดานการดําเนินชีวิต อาหารและโภชนา การ

ออกกําลังกาย ประเภทกิจกรรมพลศึกษา เกม กีฬาไทย กีฬาพ้ืนบาน การพักผอน และการนันทนาการ 

การใชขอมูลสารสนเทศ สุขภาพ และความปลอดภัย การดูแลรักษารางกายและสุขภาพ  

โดยใชทักษะการทรงตัวขั้นพื้นฐานทางพลศึกษา อยางถูกตอง ปลอดภัยและสนุกสนาน การมีสวน

รวมและการปฏิบัติจริงในกิจกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ อารมณและสังคม 

พัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีจิตใจที่ผองใส มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีน้ําใจนักกีฬา 

เห็นคุณคา รักการออกกําลังกายและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและดํารงชีวิตในสังคม

อยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑   ป.๑/๑,ป.๑/๒      

พ ๒.๑   ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓            

พ ๓.๑   ป.๑/๑,ป.๑/๒        

พ ๓.๒   ป.๑/๑,ป.๑/๒       

พ ๔.๑   ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓           

พ ๕.๑    ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓             

รวม  ๑๕   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐๖ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒      เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ป 

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

 

ศึกษาความรูและเห็นคุณคาของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา มีทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทาง

กาย เกมกีฬา รักการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเปนประจําอยางสม่ําเสมอมีการสรางสมรรถภาพวินัย 

เคารพกฎกติกา ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันและหลีกเลี่ยง

เปนปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด เพื่อใหมีทักษะในการปองกันโรค การดํารง

สุขภาพและการดํารงชีวิต 

โดยใชทักษะการทรงตัวขั้นพื้นฐานทางพลศึกษา อยางถูกตอง ปลอดภัยและสนุกสนาน การมีสวน

รวมและการปฏิบัติจริงในกิจกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ อารมณและสังคม 

พัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีจิตใจที่ผองใส มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีน้ําใจนักกีฬา 

เห็นคุณคา รักการออกกําลังกายและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและดํารงชีวิตในสังคม

อยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑  ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓            

พ ๒.๑  ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔                 

พ ๓.๑  ป.๒/๑,ป.๒/๒          

พ ๓.๒  ป.๒/๑,ป.๒/๒          

พ ๔.๑  ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔,ป.๒/๕                    

พ ๕.๑  ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔,ป.๒/๕                     

รวม ๒๑   ตัวชีวัด 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐๗ 

คําธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓      เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ป 

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

ศึกษาความรู การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม                

จิตวิญญาณ วิธีฝกสมาธิ จุดดี จุดดอย ของตนเองและครอบครัวศึกษา เพศศึกษา อาหาร โภชนาการ มี

ความรูและทักษะการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย ประเภทพลศึกษา เกม และชนิดกีฬาทั้งกีฬาไทยและ

กีฬาสากล โดยใชหลักวิทยาศาสตร การพักผอนและการนันทนาการ การสื่อสาร การใชขอมูลสารสนเทศ 

สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต การปองกันและหลีกเลี่ยงโรค สารเสพติด เอดส อุบัติเหตุการใชยา 

เสริมสรางความมีวินัย เคารพกฎ กติกา การมีน้ําใจของนักกีฬา เพื่อใหมีทักษะในการปองกันโรค ดํารง

สุขภาพและการดํารงชีวิต 

โดยใชทักษะการทรงตัวขั้นพื้นฐานทางพลศึกษา อยางถูกตอง ปลอดภัยและสนุกสนาน การมีสวน

รวมและการปฏิบัติจริงในกิจกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ อารมณและสังคม 

พัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีจิตใจที่ผองใส มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีน้ําใจนักกีฬา 

เห็นคุณคา รักการออกกําลังกายและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและดํารงชีวิตในสังคม

อยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑  ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓            

พ ๒.๑  ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓             

พ ๓.๑  ป.๓/๑,ป.๓/๒          

พ ๓.๒  ป.๓/๑,ป.๓/๒        

พ ๔.๑  ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕                     

พ ๕.๑  ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓             

รวม  ๑๘   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐๘ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔      เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ป 

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

ศึกษาความรูเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม จิตวิญญาณ สามารถดําเนินชีวิตในครอบครัว สังคม ไดอยางมีความสุข มีความรูและทักษะในการ

เคลื่อนไหว การออกกําลังกาย ประเภทของกิจกรรม พลศึกษา เกม และชนิดของกีฬาท้ังกีฬาไทยและกีฬา

สากล มีน้ําใจเปนนักกีฬา มีวินัย เคารพในสิทธิ กติกา เห็นคุณคาของชีวิต การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย

ในชีวิต รูจักปองกันและหลีกเลี่ยงโรค สารเสพติด มีหลักในการสรางเสริมสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการดํารงชีวิต  

โดยใชทักษะการทรงตัวขั้นพื้นฐานทางพลศึกษา อยางถูกตอง ปลอดภัยและสนุกสนาน การมีสวน

รวมและการปฏิบัติจริงในกิจกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ อารมณและสังคม 

พัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีจิตใจที่ผองใส มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีน้ําใจนักกีฬา 

เห็นคุณคา รักการออกกําลังกายและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและดํารงชีวิตในสังคม

อยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓              

พ ๒.๑  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓             

พ ๓.๑  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔                   

พ ๓.๒  ป.๔/๑,ป.๔/๒           

พ ๔.๑  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔                 

พ ๕.๑  ป.๔/๑,ป๔./๒,ป.๔/๓             

รวม  ๑๙   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐๙ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๕      เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ป 

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

ศึกษาความรูเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย โครงสรางของมนุษย ดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม จิตวิญญาณ ครอบครัวอบอุน การมีคุณคาของการเปนเพศชาย เพศหญิง                

รักษาสุขภาพอนามัยทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ เพศสัมพันธกับการตั้งครรภ การเคลื่อนไหว                

อยูกับที่และเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวแบบสมดุล เกม กีฬาไทย การละเลนพื้นเมือง กีฬาสากล เกม

นันทนาการและกีฬาท่ีตนชอบ กิจกรรมเขาจังหวะท่ีมีตอสุขภาพและสมรรถภาพของรางกายมีการเคารพ

สิทธขิองตนเองและของผูอื่น มีวินัย ความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง รักษากฎกติกา ความ

ปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรม สุขภาพดี รูจักการปองกันการบาดเจ็บ เกิดโรคและการตายกอนวัยอัน

สมควร การเลือกซื้อของบริโภค การใชขอมูลขาวสาร จัดการอารมณและขจัดปญหาที่เกิด เห็นการออก

กําลังกาย การพักผอน การใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและสังคม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑  ป.๕/๑,ป.๕/๒         

พ ๒.๑  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓             

พ ๓.๑  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๕,ป.๕/๖                        

พ ๓.๒  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔                  

พ ๔.๑  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๕                     

พ ๕.๑  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๕                     

รวม  ๒๕   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑๐ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖      เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ป 

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

ศึกษาความรูเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย การทํางานของระบบตาง ๆ ที่มีผล

ตอสุขภาพ สมรรถภาพ การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของรางกายที่มีผลตอในวัยแรกรุน วิธีจัดการกับ

อารมณและความเครียด คุณคาของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมทาง

เพศของมนุษยและความสัมพันธทางเพศ สุขอนามัยทางเพศ และการปฏิบัติตนที่ถูกตอง การมีเพศสัมพันธ

กับการตั้งครรภ พัฒนาการทางเพศของมนุษย การเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่และการเคลื่อนที่แบบบังคับ

สิ่งของ การเคลื่อนไหวในการรับแรงและใชแรง ใหเกิดความสมดุล การเลนกีฬาประเภททีม การเลน 

นันทนาการ และกีฬาท่ีตนชื่นชอบ คุณคาการมีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี กฎกติกา ในการเขารวม

กิจกรรม การออกกําลังกาย การเลนเกมและกีฬา เพ่ือความปลอดภัย กลวิธีการรุก การปองกันและความ

รวมมือในการเขาเลนเกมและกีฬา เคารพในสิทธิของตนเองและผูอื่นในการเขารวมกิจกรรมและกีฬา 

ความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองในการเลนเกมและกีฬาเปนทีม วิธีทดสอบสมรรถภาพตาม

หลักการไดโดยวิธีงาย ๆ ปองกันโรค การบาดเจ็บและการตายกอนวัยอันสมควร เลือกซื้ออาหารบริโภค

เพื่อสุขภาพ การใชขอมูลขาวสารผลิตภัณฑสุขภาพ จัดการอารมณและความเครียดเมื่อมีปญหา 

ความสําคัญของการออกกําลังกายการใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อการดํารงชีวิตในสังคม 

โดยใชทักษะการทรงตัวขั้นพื้นฐานทางพลศึกษา อยางถูกตอง ปลอดภัยและสนุกสนาน การมีสวน

รวมและการปฏิบัติจริงในกิจกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ อารมณและสังคม 

พัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีจิตใจที่ผองใส มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีน้ําใจนักกีฬา 

เห็นคุณคา รักการออกกําลังกายและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและดํารงชีวิตในสังคม

อยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒           

พ ๒.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒          

พ ๓.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕                     

พ ๓.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖                      

พ ๔.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔                 

พ ๕.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓               

รวม ๒๒    ตัวชี้วัด 



 
 

๑๑๑ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑๒ 

 

โครงสรางรายวิชา 
 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

ระดับประถมศึกษา 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑ 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒ 

 ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ 

  ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔ 

ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๕ 

  ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖ 

ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ๔๐  ชั่วโมง / ป   

 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 

ง ๑๑๒๐๑ พื้นฐานงานอาชีพดานวิชาการ ๑   ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ง ๑๒๒๐๑ พื้นฐานงานอาชีพดานวิชาการ ๒   ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ง ๑๓๒๐๑ พื้นฐานงานอาชีพดานวิชาการ ๓   ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ง ๑๔๒๐๑ สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ ๑   ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ง ๑๔๒๐๒ ฟุตซอล ๑      ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ง ๑๔๒๐๓ ศิลปะกับชีวิต ๑     ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ง ๑๔๒๐๔ ดนตรีและนาฎศิลป ๑     ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ง ๑๕๒๐๑ สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ ๒   ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ง ๑๕๒๐๒ ฟุตซอล ๒      ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ง ๑๕๒๐๓ ศิลปะกับชีวิต ๒     ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ง ๑๕๒๐๔ ดนตรีและนาฎศิลป ๒     ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ง ๑๖๒๐๑ สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ ๓   ๔๐  ชั่วโมง / ป   



 
 

๑๑๓ 

ง ๑๖๒๐๒ ฟุตซอล ๓      ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ง ๑๖๒๐๓ ศิลปะกับชีวิต ๓     ๔๐  ชั่วโมง / ป   

ง ๑๖๒๐๔ ดนตรีและนาฎศิลป ๓     ๔๐  ชั่วโมง / ป   

 



 
 

๑๑๔ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง/ป 

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

ศึกษา  วิเคราะหวิธีการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง  การใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมืองาย ๆ ใน

การทํางานอยางปลอดภัย  การทํางานดวยความกระตือรือรนและตรงเวลาเปนลักษณะนิสัยในการทํางาน  

บอกขอมูลที่สนใจ  แหลงขอมูลที่อยูใกลตัว  บอกประโยชนของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยใชกระบวนการในการวางแผน เตรียมงาน และทักษะการทํางานตามขั้นตอน มีความ

รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรอยางคุมคา สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน และ

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข นําเสนอผลงานของตนเองอยางมั่นใจ 

 เพื่อใหเห็นคุณคาในการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  เพื่อชวยเหลือตนเองการ

ดํารงชีวิตและครอบครัว  อยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง  ๑.๑   ป๑/๑,ป๑/๒,ป ๑/๓      

ง  ๓.๑   ป.๑/๑,ป.๑/๒ 

รวม  ๕  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑๕ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง/ป 

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

 

ศึกษาวิธีการทํางานและประโยชนของการทํางาน เพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัวการใชวัสดุ 

อุปกรณและเครื่องมือในการทํางานอยางเหมาะสมกับงานและประหยัด การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง

และครอบครัวอยางปลอดภัย ประโยชนของสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน การสรางของเลนของใช

อยางงายโดยกําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูลออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพราง   

๒  มิติ  ลงมือสรางและประเมินผล  การนําความรูเกี่ยวกับการใชอุปกรณเครื่องมือที่ถูกวิธี ไประยุกตใชใน

การสรางของเลนของใชอยางงาย  การแกปญหาหรือสนองความตองการประโยชนของขอมูลและรวบรวม

ขอมูลที่สนใจจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เชื่อถือได  ประโยชนและการรักษาแหลงขอมูล ชื่อและหนาที่ ของ

อุปกรณพื้นฐานที่เปนสวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร 

 โดยใชกระบวนการในการวางแผน เตรียมงาน และทักษะการทํางานตามขั้นตอน มีความ

รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรอยางคุมคา สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน และ

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข นําเสนอผลงานของตนเองอยางมั่นใจ 

 เพื่อใหเห็นคุณคาในการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  เพื่อชวยเหลือตนเองการ

ดํารงชีวิตและครอบครัว  อยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 

ง ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 

ง ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 

รวมทั้งหมด    ๑๐    ตัวชีว้ัด 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑๖ 

คําอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง/ป 

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

 
ศึกษาวิเคราะหวิธีการ ประโยชนการทํางาน เพือ่ชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและสวนรวมใชวัสดุ   

อุปกรณและเครื่องมือ ตรงกับลักษณะงานอยางเปนข้ันตอนตามกระบวนการทํางานดวยความสะอาด    

ความรอบคอบและอนุรักษสิ่งแวดลอม สรางของเลนของใชโดยกําหนด ปญหาหรือความตองการ รวบรวม 

ขอมูล ออกแบบ ถายทอดความคิดเปนภาพราง ๒ มิติ ลงมือสรางและประเมินผลการเลือกใชสิ่งของ 

เครื่องใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค การจัดการสิ่งของเครื่องใชดวยการนํากลับมาใชซ้ํา การคนหา 

ขอมูลอยางมีขั้นตอนและนําเสนอขอมูลในลักษณะตาง ๆ  การดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โดยใชทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   กระบวนการทํางานและการจัดการ  

กระบวนการกลุม การแสวงหาความรู กระบวนการแกปญหาสามารถแกปญหาในการทํางาน การสืบคน

ขอมูล  การระดมสมอง  และการอภิปราย  เพื่อใหเกิดองคความรู  ความเขาใจ  ความคิด ทักษะ มี

ความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณคาในการนําความรู  ทักษะ  ไปใชในชีวิตประจําวันตามกระบวนการอยางเปนขั้นตอน  

มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย   

มีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ง ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 

ง ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 

ง ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒       

รวมทั้งหมด    ๘    ตัวชีว้ัด 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑๗ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง/ป 

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

 

ศึกษากระบวนการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว  มารยาทในการทํางาน การใชพลังงานแล ะ 

ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  ชื่อและหนาที่ของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทํางาน

เบื้องตนของคอมพิวเตอร ตลอดจนประโยชนและโทษจากการใชงานคอมพิวเตอร  ระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน  การสรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใชโปรแกรมกราฟก  

ความหมายของอาชีพและความสําคัญของอาชีพ 

โดยใชทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทํางานและการจัดการกระบวนการ 

กลุม การแสวงหาความรู กระบวนการแกปญหาสามารถแกปญหาในการทํางาน การสืบคนขอมูล        

การระดมสมองและการอภิปราย   

เพื่อใหเกิดองคความรู ความเขาใจ ความคิด ทักษะ มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณคาใน

การนําความรู  ทักษะ  ไปใชในชีวิตประจ าวันตามกระบวนการอยางเปนขั้นตอน มีคุณธรรม  จริยธรรม  

มีวินัย ใฝเรยีนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 

ง ๓.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป. ๔/๕ 

ง ๔.๑  ป. ๔/๑ 

รวมทั้งหมด     ๑๐   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

๑๑๘ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง/ป 

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

 

ศึกษากระบวนการทํางานอยางมีขั้นตอน  ทักษะการจัดการ  ทักษะการทํางานรวมกัน การ

ทํางานอยางเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค   มารยาทในการทํางานกับครอบครัว  การใชพลังงาน

และทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การสรางสิ่งของ

เครื่องใชตามความสนใจ  การกําหนดปญหา ความตองการ รวบรวมขอมูล  วิธีการออกแบบโดยถายทอด

ความคิดเปนภาพราง ๓  มิติ  หรือแผนที่ความคิด  การนําความรูและทักษะการสรางงานไปประยุกตใชใน

การสรางสิ่งของเครื่องใช  หลักการแกปญหาเบื้องตน การเลือกใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอยาง

สรางสรรค  การจัดการสิ่งของเครื่องใชดวยการแปรรูปแลวนํากลับมาใชใหม  การคนหารวบรวมขอมูลที่

สนใจและเปนประโยชนจากแหลงขอมูลตาง ๆ  การสรางงานเอกสารเพื่อใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

ดวยความรับผิดชอบ  การสํารวจขอมูล เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน  ความแตกตางของอาชีพ 

โดยใชทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการทํางานและการจัดการ กระบวน 

การกลุม การแสวงหาความรู กระบวนการแกปญหา สามารถแกปญหาในการทํางาน  การสืบคนขอมูล   

การระดมสมองและการอภิปราย  เพื่อใหเกิดองคความรู ความเขาใจ  ความคิด ทักษะ มีความสามารถใน 

การตัดสินใจ 

เห็นคุณคาในการนําความรู  ทักษะ  ไปใชในชีวิตประจําวันตามกระบวนการอยางเปนขั้นตอน  

มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย   

มีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 

ง ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ , ป.๕/๔, ป.๕/๕ 

ง ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

ง ๔.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

รวมทั้งหมด  ๑๓  ตัวชี้วัด 

 

 

 



 
 

๑๑๙ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง/ป 

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

 

ศึกษากระบวนการทํางานอยางมีขั้นตอน  ความสําคัญและประโยชนของการทํางาน ทักษะ 

การจัดการ ทักษะการทํางานรวมกัน  การทํางานอย างเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค มารยาทใน 

การทํางานกับครอบครัวและผูอ่ืน  สวนประกอบของระบบเทคโนโลยี  การสรางสิ่งของเครื่องใชตามความ

สนใจ  การกําหนดปญหา ความตองการ รวบรวมขอมูล วิธีการออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพ

ราง   ๓  มิติ  หรือแผนที่ความคิด  การนําความรูและทักษะการสรางงานไปประยุกตใชในการสรางสิ่งของ

เครื่องใช  หลักการแกปญหาเบื้องตน  การใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล  การเก็บรักษาขอมูลใน

รูปแบบตาง ๆ   การนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม  โดยเลือกใชซอฟตแวรประยุกต  การใช

คอมพิวเตอรสรางชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน การสํารวจตนเองเพื่อวางแผนใน

การเลือกอาชีพ  รวมทั้งมีความรู  ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพ 

โดยใชทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทํางานและการจัดการ กระบวนการ

กลุม การแสวงหาความรู กระบวนการแกปญหา สามารถแกปญหาในการทํางาน การสืบคนขอมูล การ

ระดมสมองและการอภิปราย   

เพื่อใหเกิดองคความรู  ความเขาใจ  ความคิด ทักษะ มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณคาใน 

การนําความรู  ทักษะ  ไปใชในชีวิตประจําวันตามกระบวนการอยางเปนขั้นตอน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี

วินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 

ง ๒.๑   ป๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 

ง ๓.๑   ป๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 

ง ๔.๑   ป๖/๑, ป.๖/๒ 

รวมทั้งหมด   ๑๓  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



 
 

๑๒๐ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชา ง๑๑๒๐๑ พื้นฐานงานอาชีพดานวิชาการ ๑ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑       เวลา  ๔๐ชั่วโมง/ป 

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

ศึกษา เรียนรูเกี่ยวกับ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี 

ออกแบบ สรางของเลนอยางงายตามแบบที่กําหนดให  ดัดแปลงหรือ ประดิษฐของเลนที่ใชจากวัสดุหางาย

ในทองถิ่นและอธิบายการทํางานของของเลน ดวยหลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับพลังงานรถลูกโปง 

ขั้นตอนการประดิษฐรถลูกโปง ประดิษฐรถลูกโปงได  หลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเปาลูกโปง

จากรูขางขวด  ขั้นตอนการประดิษฐการเปาลูกโปงจากรูขางขวด ประกอบและติดตั้งลูกโปงจากรูขางขวด 

โครงสรางภายนอกของแมลง ขั้นตอนการประดิษฐแมลงจากใบไมเปลือกถ่ัว สวนประกอบตางๆ ของ 

แมลง ขั้นตอนการประดิษฐ ของเลนจากขวดพลาสติกวัสดุที่นํามาใชประดิษฐของเลนจากขวดพลาสติก  

อธิบายไขลอย ไขจมได  สาเหตุของการลอยและจมของไข  การเปลี่ยนแปลงของฟองสบูตัวอักษรและสระ

ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย การสะกดคําและหลักการออกเสียง คํา กลุมคํา และความหมาย 

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สิ่งของในหองเรียน อาหาร สัตว จํานวน สี และสถานที่ บทสนทนาเกี่ยวกับการ

แนะนําตนเอง บุคคลในครอบครัวและเรื่องใกลตัว วัฒนธรรมของเจาของภาษา คําศัพทเกี่ยวกับเทศกาล

สําคัญของเจาของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย คําศัพทที่เก่ียวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น การใชภาษาในการฟง พูดในสถานการณงายๆที่เกิดข้ึนในหองเรียน ใชภาษา 

ตางประเทศในการรวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของกับสิ่งใกลตัว รูปลักษณะของสิ่งตาง ๆ  รอบตัวในธรรมชาติ

และสิง่ที่มนุษยสรางขึ้น  ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว  การใชวัสดุอุปกรณสรางสรรค

งานทัศนศิลปการสรางงานทัศนศิลปโดย การใชสีน้ําดวยเทคนิคงาย ๆ วาดภาพระบายสีตามความรูสึก

ของตนเอง และงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน โดยใชทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ  อุปกรณ   การทดลอง

สี  โครงสรางและหนาที่ของรางกาย การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่พื้นฐานของรางกาย การเคลื่อนที่ใน

กีฬาฟุตบอล และนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันและการเปนนักฟุตบอล  

 โดยใชกระบวนการ  บอกและจําแนก  การวัดความยาว การสรางรูปเรขาคณิตกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล และ

การอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู   ความคิด ความเขาใจ   สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู   มี

ความสามารถในการตัดสินใจ การสื่อสาร พูดโตตอบดวยคําสั้นๆงายๆ ฝกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบคําถาม 

ทําทาทางประกอบและเขารวมกิจกรรมการปฏิบัติทาทางการยืดเหยียดกลามเนื้อ 

 เพื่อใหเกิด ความใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชน ใน

ชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร    ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มี

คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสมเห็นประโยชนและคุณคาของกีฬา 

 



 
 

๑๒๑ 

ผลการเรียนรู 

๑. จําแนกรูปเรขาคณิตได 

๒. ประดิษฐรูปเรขาคณิตตามแบบที่กําหนด 

๓. วัดและบอกความยาวได 

๔. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับและขั้นตอนการประดิษฐรถลูกโปงได 

๕. ประดิษฐรถพลังงานลูกโปงและทดสอบจนสามารถเคลื่อนที่ได 

๖. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเปาลูกโปงจากรูขางขวดและข้ันตอนการ

ประดิษฐการเปาลูกโปงจากรูขางขวดได 

๗. อธิบายโครงสรางภายนอกของแมลงได 

๘.  อธิบายขั้นตอนการประดิษฐแมลงจากใบไมเปลือกถ่ัวได 

๙. อานออกเสียงคําและสะกดคําได 

๑๐. บอกความหมายของคําศัพทตามภาพที่เห็นได 

๑๑. รูจักโนตตัวกลมและตัวขาว 

๑๒. บอกเครื่องมือในการสรางสรรคผลงานศิลปะได 

๑๓. สรางสรรคงานทัศนศิลปจากรูปทรงที่พบเห็นในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๔. ปฏิบัติการเลี้ยงฟุตบอลและการสงบอลดวยขางเทาดานใน 

๑๕. อธิบายขั้นตอนการประดิษฐของเลนจากขวดพลาสติก 

๑๖. เลือกใชวัสดุที่นํามาใชประดิษฐไดอยางเหมาะสม 

๑๗. ประดิษฐของเลนจากขวดพลาสติก และทดลองจนรถสามารถเคลื่อนท่ีได 

๑๘. อธิบายเกี่ยวกับไขลอย ไขจมได 

๑๙. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับฟองสบูสสีวย 

๒๐. ทดลองและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฟองสบู 

๒๑. บอกความหมายใหตรงตามกลุมคํา,ประโยค,สัญลักษณ 

๒๒. แนะนําตนเอง,เพื่อน,ครอบครัว,เรื่องใกลตัว 

๒๓. ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟงได 

๒๔. เทคนิคหยดสีน้ําโดยใชความรูจากสีและความรูสึก 

๒๕. สรางสรรคงานทัศนศิลปจากความรูเรื่องพื้นที่วางและการจัดองคประกอบภาพ 

๒๖. อธิบายประโยชนและคุณคาของการเลนฟุตบอล 

 

รวม  ๒๖  ผลการเรียนรู 

 

 



 
 

๑๒๒ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

วิชา ง๑๒๒๐๑  พื้นฐานงานอาชีพดานวิชาการ ๒ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ป 

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

ศึกษา  เรียนรู  เกี่ยวกับ  หนวยการวัดความยาว รูปทรงเรขาคณิต ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   ทรง

กลม  ทรงกระบอกวิเคราะหออกแบบ  สรางของเลนอยางงายตามแบบที่กําหนดให  ดัดแปลงหรือ 

ประดิษฐของเลนที่ใชจากวัสดุหางายในทองถิ่นและอธิบายการทํางานของของเลน ดวยหลักการทาง

วิทยาศาสตรหลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับอุปกรณเก่ียวกับการทําสบูสมุนไพรจากดอกไมแหง ขั้นตอน

การทําสบูสมุนไพรจากดอกไมแหงปฏิบัติทําสบูสมุนไพรจากดอกไมแหงหลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ

จานพลาสติกสีสด ขั้นตอนการประดิษฐจานพลาสติกสีสดประดษิฐจานพลาสติกสีสดหลักการทาง

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับรถของเลนทําจากกระปองและกระดาษลังขั้นตอนการประดิษฐรถของเลนทําจาก

กระปองและกระดาษลังประดิษฐรถของเลนทําจากกระปองและกระดาษลัง และทดสอบจนสามารถ

เคลื่อนที่ได  หลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับขวดพลาสติกและแม็กเน็ต ขั้นตอนการประดิษฐขวด

พลาสติกและแม็กเน็ต ผลงานจากขวดพลาสติกและแม็กเน็ต หลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับเกมตกปลา

ทําจากแมเหล็ก  ขั้นตอนการประดิษฐเกมตกปลาทําจากแมเหล็ก เกมตกปลาทําจากแมเหล็ก หลักการ

ทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับเกมโยนหวงใสขวดแกว  ขั้นตอนการประดิษฐเกมโยนหวงใสขวดแกว  ระยะทาง

ในการเลนเกมโยนหวงใสขวดแกวไดตัวอักษรและสระของภาษาตางประเทศและภาษาไทย การสะกดคํา

และหลักการออกเสียง คํา กลุมคํา และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สิ่งของในหองเรียน อาหาร 

สัตว จํานวน สี และสถานที่ บทสนทนาเกี่ยวกับการแนะนําตนเอง บุคคลในครอบครัวและเรื่องใกลตัว 

วัฒนธรรมของเจาของภาษา คําศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสําคัญของเจาของภาษา กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น การใชภาษาในการฟง พูดใน

สถานการณงายๆที่เกิดข้ึนในหองเรียน ใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว

ตัวโนต เสียงตัวโนต บรรทัด ๕ เสนการปฏิบัติโนตตามจังหวะชาเร็วในอัตรา ¾เรียนรู  เสน สี รูปราง  

รูปทรง  ที่อยูในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชเสน  สีรูปราง รูปทรง  สรางสรรคงานทัศนศิลปประเภท

ตาง ๆ การใชวัสดุ  อุปกรณ  สรางสรรคงานทัศนศิลป ๓  มิติ  การสรางภาพปะติดจากกระดาษ  การวาด

ภาพถายทอดเรื่องราว การบรรยายเนื้อหา เรื่องราวในงานทัศนศิลป  งานโครงสรางเคลื่อนไหว  

ความสําคัญของงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวันและงานทัศนศิลปในทองถิ่นโครงสรางและหนาที่ของ

รางกาย การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่พื้นฐานของรางกาย การเคลื่อนที่ในกีฬาฟุตบอล เห็นคุณคาของ

การเลนกีฬาฟุตบอล การออกกําลังกาย และมีเจตคติที่ดีตอการเปนนักกีฬาฟุตบอล โดยใชทักษะ

กระบวนการในเรื่องของกีฬาฟุตบอล  



 
 

๑๒๓ 

           โดยใชกระบวนการ การวัดความยาว การออกแบบ การประดิษฐ การวิเคราะห  สังเคราะห 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล บันทึก จัด

กลุมขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู   

มีความสามารถในการตัดสินใจ การทดลองปฏิบัติ ทักษะการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ พูดโตตอบดวยคํา

สั้นๆงายๆ ฝกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบคําถาม ทําทาทางประกอบและเขารวมกิจกรรมทักษะพื้นฐานในการ

ใชวัสดุ  อุปกรณ สรางสรรคงานทัศนศิลป วิพากษ วิจารณงานทัศนศิลป ทักษะการจําแนก 

 เพื่อใหเกิดความมุงมั่นในการทํางานความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย เห็นคุณคา

ของการนําความรูไปใชประโยชน ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร  คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่

เหมาะสม ใหนักเรียนตระหนักถึงทักษะการปฏิบัติที่ถูกตองความคิด ความเขาใจ เห็นคุณคาของงาน

ทัศนศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย  ชื่นชมและประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ผลการเรียนรู 

๑. วัดและบอกความยาวได 

๒. ประดิษฐรูปทรงเรขาคณิตอยางงายได 

๓. ออกแบบและประดิษฐรูปรางเรขาคณิตอยางงายได 

๔. อธิบายและบอกอุปกรณเกี่ยวกบัการทําสบูสมุนไพรจากดอกไมแหงได 

๕. อธิบายขั้นตอนการทําสบูสมุนไพรจากดอกไมแหงได 

๖. ปฏิบัติทําสบูสมุนไพรจากดอกไมแหงได 

๗. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับจานพลาสติกสีสดได 

๘. อธิบายขั้นตอนการประดิษฐจานพลาสติกได 

๙. ประดิษฐจานพลาสติกสีสดได 

๑๐. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับรถของเลนทําจากกระปองและกระดาษลังได 

๑๑. อธิบายขั้นตอนการประดิษฐรถของเลนทําจากกระปองและกระดาษลังได 

๑๒. ออกเสียงคําและสะกดคําได 

๑๓. ปฏิบัติตามคําสั่งจากสิ่งที่ฟงได 

๑๔. เลือกภาพใหตรงคํา,กลุมคํา ,ประโยคที่เกี่ยวกับตนเอง ,ครอบครัว โรงเรียน, สิ่งของใกลตัว และชุมชน

ได 

๑๕. ตอบคําถามจากสิ่งที่ฟงจากบทสนทนาหรือนิทานภาษาอังกฤษงายๆได 

๑๖. พูดแนะนํา เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนได 

๑๗. จําแนกตัวโนตและเสียงตัวโนตตามบรรทัด ๕ เสนได 

๑๘. ปฏิบัติโนตตามจังหวะชาเร็วในอัตรา ๓ /๔ ได 



 
 

๑๒๔ 

๑๙. สรางงานทัศนศิลปโดยใชทัศนธาตุสื่ออกมาในเทคนิคการพิมพภาพได 

๒๐. สรางสรรคงานประติมากรรมภาพนูนต่ํา ภาพนูนสูงได 

๒๑. สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ เปนรูปแบบงานโครงสรางเคลื่อนไหวได 

๒๒. สรางสรรคงานทัศนศิลปจากวัสดุที่ไดจากธรรมชาติและเศษวัสดุได 

๒๓. ปฏิบัติการเลี้ยงลูกบอลและการสงบอลดวยขางเทาดานในได 

 

รวมผล  ๒๓  การเรียนรู 



 
 

๑๒๕ 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชา ง๑๓๒๐๑ พื้นฐานงานอาชีพดานวิชาการ ๓ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ป 

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

 ศึกษา เรียนรู เกี่ยวกับ หนวยการวัดความยาว มาตรฐาน การออกแบบรูปทรงเรขาคณิต  รูปแบบ

การนําเสนอผลงานวิเคราะหออกแบบ สรางของเลนอยางงายตามแบบที่กําหนดให  ดัดแปลงหรือ 

ประดิษฐของเลนที่ใชจากวัสดุหางายในทองถิ่นและอธิบายการทํางานของของเลน ดวยหลักการทาง

วิทยาศาสตรหลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ อุปกรณเกี่ยวกับการ ทดลองการเกิดสีรุงกินน้ําขั้นตอนการ

ประดิษฐวงลอสีรุง  หลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูงต่ํา ทดลองการเกิดเสียงสูงต่ํา  

เปรียบเทียบการเกิดเสียงสูงต่ํา  ชิ้นงานใบไมสีสด วาดรูปสัตว  สมบัติของอากาศ อากาศรอนอากาศเย็น

ดวยลูกโปง ขั้นตอนการทดลองอากาศรอนอากาศเย็นดวยลูกโปง สรุปสมบัติของอากาศได หลักการทาง

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับการทํางานของเข็มทิศประเมินทิศตางๆ ได หลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับพายุทอ

นาโดในขวด จากน้ํายาลางจาน ขั้นตอนการทดลองการเกิดพายุทอนาโดในขวด จากน้ํายาลางจานการอาน

ออกเสียงคํา กลุมคํา ประโยค ภาษาอังกฤษสะกดคําและบทพูดสนทนางายๆ ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองที่

ฟง หรืออาน ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัวและชุมชน เลือกภาพสัญลักษณใหตรงตามคํา กลุมคํา 

และประโยค ตอบคําถามจากการฟง การอาน ประโยค และบทสนทนา หรือนิทานงายๆได คําศัพท

เกี่ยวกับเทศกาลสําคัญของเจาของภาษา กิจกรรมทางภาษา การรองเพลง การเลานิทาน ประกอบทาทาง 

คําศัพทเกี่ยวกับกลุมสาระอื่นๆ การใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียนในสถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นใน

หองเรียน การใชภาษาตางประเทศ ในการรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของจากสิ่งที่ใกลตัวการไลระดับเสียง

คียบอรดและปฏิบัติเพลงงายๆเสน  สี  รูปราง  รูปทรง  พื้นผิว  ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและในงาน

ทัศนศิลป  การใชวัสดุ  อุปกรณ  สรางสรรคงานทัศนศิลปประเภทงานวาด  งานปน  งานพิมพภาพ การ

วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว  การใชวัสดุอุปกรณสรางสรรคงานปน  การใชเสน  รูปราง  รูปทรง   สี   

พื้นผิว   วาดภาพถายทอดความคิด  ความรูสึก   การบรรยายเหตุผลและวิธีการในการสรางงานทัศนศิลป  

การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลปของตนเอง  การจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุ  การบรรยายรูปราง 

รูปทรง  ในการออกแบบ  ประวัติความเปนมา  วัสดุ  อุปกรณ  และวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น  

วิเคราะหโครงสรางและหนาที่ของรางกาย การเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่พื้นฐานของรางกาย การ

เคลื่อนที่ในกีฬาฟุตบอล เห็นคุณคาของกีฬาฟุตบอล และมีเจตคติที่ดีตอการนําไปประยุกตใหเปน

ประโยชนในการใชชีวิตประจําวัน 

 โดยใชกระบวนการ  การวัดความยาว  การคาดคะเน นําเสนอผลงานกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล และ

การอภิปราย ทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ  อุปกรณ   ทักษะการสื่อสาร พูดโตตอบดวยคําสั้นๆงายๆ ฝก



 
 

๑๒๖ 

ปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบคําถาม ทําทาทางประกอบและเขารวมกิจกรรมสรางสรรคงานทัศนศิลปประเภท

ตาง ๆ  วิพากษ  วิจารณงานทัศนศิลปเปรียบเทียบ เพื่อใหเกิดทักษะพื้นฐานทางทัศนศิลป  ความรู  ความ

เขาใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  ถายทอดความรูสึก  ความคิดอยางอิสระ 

 เพื่อใหเกิด ความ มุงมั่นในการทํางานความรับผิดชอบ  ความตรงตอเวลา  มีระเบียบวินัย  มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรคเกิดความรู   ความคิด ความเขาใจ   สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู   มี

ความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชน ในชีวิตประจําวัน มีจิต

วิทยาศาสตร    คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสมเห็นคุณคาของงานทัศนศิลป ที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรม   ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยชื่นชม  และประยุกตใชในชีวิตประจําวันมีเจตคติที่ดีตอการ

นําทักษะกระบวนการเรื่องฟุตบอลไปประยุกตใหเปนประโยชนในการใชชีวิตประจําวัน  

 

ผลการเรียนรู 

๑. เปรียบเทียบรูปเรขาคณิตได 

๒. ประดิษฐวงลอสีรุง และทดลองการเกิดสีรุงกินน้ําได 

๓. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูงต่ําได 

๔. ทดลองและเปรียบเทียบระดับเสียงสูงต่ําได 

๕. สรางสรรคชิ้นงานดวยใบไมสีสดได 

๖. ปะติดภาพวาดรูปสัตวระบายสีดวยใบไมสีสดได 

๗. อานออกเสียงคํา สะกดคํา กลุมคํา ประโยค และบทพูดงายๆได 

๘. ปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองจากสิ่งที่ฟงและอานได 

๙. ปฎิบัติคียบอรดไลระดับเสียง C D E F G ดวยมือซาย ขวาพรอมกันได 

๑๐. เลือกภาพ,สัญลักษณตรงตามความหมายของคํา, กลุมคํา ,ประโยค 

๑๑. ตอบคําถามจากการฟง อาน ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆได 

๑๒. ปฏิบัติเพลงงาย ๆ อยางนอยสามเพลง 

๑๓. จัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลปได 

๑๔. เปรียบเทียบความคิดความรูสึกผานงานทัศนศิลปประยุกตใชความรูทัศนธาตุในงานทัศนศิลป

เทคนิคการมวนกระดาษได 

๑๕. วาดภาพระบายสีโดยใชทัศนธาตุและสีตามความรูสึกโดยเนนถายทอดจินตนาการได 

๑๖. สรางสรรคงานทัศนศิลปจากรูปแบบ ๒ มิติเปน ๓ มิติ โดยการถายทอดความคิดและอารมณได 

๑๗. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลิตภัณฑประเภทตางๆในดานประโยชนใชสอยได 

๑๘. เรียนรูเรื่องการจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป 

๑๙. แสดงทักษะการเลนและการสงบอล 

รวม  ๑๙  ผลการเรียนรู 



 
 

๑๒๗ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง ๑๔๒๐๒ ฟุตซอล ๑     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔  

เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ป 

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

                  ศึกษาวิธีการเลนฟุตซอลและวิเคราะหตําแหนงและคุณสมบัติผูเลนและฝกระบบการเลน

ฟุตซอล   

                  โดยใชกระบวนการฝกการเลนเฉพาะตําแหนง และเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย เฉพาะผู

เลนและการฝกระบบการเลนแบบตางๆ ทั้งในสถานที่แขงขันแบบจํารองและของจริง  

                  เพื่อใหผูเรียนมีความสนุกสนานกับการเลนในตําแหนงที่เหมาะสมของตนเอง และระบบ

การเลนแบบตางๆ 

ผลการเรียนรู  

         ๑. บอกคุณสมบัติตําแหนงผูเลนได 

         ๒. แสดงเทคนิคในการเลนฟุตซอลได 

         ๓. มีความสนุกสนานและมคีวามสุขที่ไดออกกําลังกาย 

รวม ๓  ผลการเรียนรู 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ง๑๕๒๐๒ ฟุตซอล ๒        ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕   

เวลา   ๔๐  ชั่วโมง/ป 

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

                     ศึกษา วิเคราะห กฎ กติกาฟุตซอล ระเบียบวินัย การแตงกาย การตรงตอเวลา และ

ความรับผิดชอบของนักกีฬาฟุตซอล   

โดยใชกระบวนการฝกเปนนักกีฬาฟุตซอลภายใตกฎ กติกาที่ถูกตอง ปฏิบัติตนอยูใน 

ระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในหนาที่ของนักฟุตซอล  

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในกติกาฟุตซอลและนําไปสูการปฏิบัติจริงในสนาม 

ผลการเรียนรู  

           ๑. บอกกฎกติกาฟุตซอลได 

 ๒. ปฏิบัติการเลนทีมและการแขงขันเปนทีมไดอยางถูกตอง        

 ๓. เห็นคุณคาในวิชาพลศึกษาและประโยชนในการออกกําลังกาย 

รวม  ๓  ผลการเรียนรู 

 

 



 
 

๑๒๘ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ง๑๖๒๐๒ ฟุตซอล ๓      ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖   

เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 

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

                     ศึกษาวิเคราะหรูปแบบการเลน กฎ กติกา และแสดงทักษะในระบบการเลน และการ

แขงขันเปนทีม และเห็นคุณคา เทคนิคในการเลนฟุตซอล นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และการเปน

นักฟุตซอลอาชีพ   

โดยใชกระบวนการนําทักษะตางๆและเทคนิคในระบบการเลน นําไปปฏิบัติในการ 

แขงขันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหเกิดผูเรียนความเขาใจในระบบการเลนและการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการเรียนรู  

       ๑. บอกรูปแบบระบบการเลนและกฎกติกาได 

       ๒. แสดงทักษะการเลนฟุตซอลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       ๓. ปฏิบัติการแขงขันและระบบการเลนไดอยางรวดเร็ว            

       ๔. เห็นคุณคาและประโยชนของกีฬาฟุตซอล 

 

รวม  ๔  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๒๙ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ง๑๔๒๐๓  ศิลปะกับชีวิต ๑    

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔        เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 

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

ศึกษาดวยตัวเองตามความสนใจ ทักษะความถนัดความสามรถของผูเรียนไดอยางจริงมีระบบและ

ขั้นตอน การปลูกฝงลักษณะท่ีดี การเรียนรูในการทํางาน สรางแบบและนําเสนอผลงานศิลปะ จาก

จินตนาการความคิดสรางสรรคการสังเกตทางศิลปะ ใหรับรูเห็นคุณคา ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ศิลปะ

สมัยใหม ศิลปะไทยศิลปะทองถิ่นอธิบายความหมายของทัศนศิลป ทัศนธาตุ องคประกอบศิลป สํารวจ 

ทดลอง ทักษะในการใชเทคนิควิธีการใหมๆ ใหเกิดความตองการของตนเอง ศึกษาสังเกตรวบรวมขอมูล  

และวิวัฒนาการงานศิลปะท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทองถิ่น การถายทอดชีวิต ความประทับใจ อธิบายให

ผูอื่นเขาใจ เชน ในประวัติศาสตรหรือเหตุการณในปจจุบันที่ไดรับอิทธิพลจากงานศิลปะ ไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

            โดยใชกระบวนการทํางานทัศนศิลปพื้นฐาน  การจัดองคประกอบศิลป  นําความรูทางศิลปะไป

สรางความรูรวมกับกลุมสาระอื่นๆ   ชื่นชมมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และ 

สรางสรรคงานศิลปะใหมีคุณคา การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน  

 เพื่อใหมีความมั่นใจในการแสดงออก มีความสุขกับการทํางาน   และยอมรับความคิด

ความสามารถของผูอื่น ตระหนัก ชื่นชม  รับรู เห็นคุณคาของธรรมชาติสิ่งแวดลอม ศิลปะไทย ศิลปะ

ทองถิ่น อยางเหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

 ๑. มีทักษะในการสรางสรรคผลการจากการประยุกตใชความรูเรื่องทัศนธาตุ วิเคราะหทัศนธาตุใน

ผลงานของตนเอง และบุคคลอื่น 

 ๒. มีความรูเกี่ยวกับอิทธิพลของสีที่มีตอความรูสึกของมนุษย การแบงสีวรรณะรอนและวรรณะ

เย็นในวงจรสี เลือกใชสีเพื่อถายทอดความรูสึกเปนงานศิลปะไดอยางถูกตอง 

 ๓. นําทัศนธาตุมาสรางงานทัศนศิลป ๒ มิติโดยใช ปากกาเมจิก ดินสอสีได   

 ๔. สรางงานทัศนศิลปเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อสรางความมั่นใจในการทํางานและเสริมสราง

ความคิดจินตนาการได 

 ๕. สรางสรรคงานภาพพิมพจากแมพิมพจากธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะหได 

 ๖. มีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติวัสดุศิลปะเบื้องตน  

 ๗. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือวาดภาพไดอยางถูกตอง 

 ๘. วาดภาพแสดงความคิด จินตนาการได 

 ๙. เห็นคุณคาของนิทานพื้นบานสินไซ 

รวม ๙ ผลการเรียนรู 



 
 

๑๓๐ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ง๑๕๒๐๓ ศิลปะกับชีวิต ๒    

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕      เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป    

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

ศึกษาและวิเคราะหสรางและนําเสนอและผลงานศิลปะจากจินตนาการ ความคิดสรางสรรค การ

สังเกตทางศิลปะ รับรูงานที่เก่ียวกับวัฒนธรรมในทองถิ่น สามารถอภิปรายใหผูอื่นเขาใจประวัติศาสตร 

หรือเหตุการณในปจจุบันไดรวมถึงการเรียนรูกับกลุมสาระอื่นๆ สนใจสรางงานศิลปะใหมีความสุขกับการ

ทํางาน มั่นใจในการแสดงออกยอมรับความสามารถของผูอื่น ตระหนักชื่นชมในคุณคาของศิลปะ 

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล  

โดยการถายทอดจินตนาการ ความรูสึก ความประทับใจในธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดวยเทคนิค 

วิธีการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยวิธีการตางๆ การสํารวจ ตรวจสอบ การคนควาหาขอมูล การอภิปราย 

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ความสามารถในการตัดสินใจ 

ใหเห็นคุณคาของศิลปะสาขาตางๆ ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ใชรูจักใชวัสดุ อุปกรณในการทํางาน

อยางปลอดภัย และรับผิดชอบ รูและอธิบายความหมายงานทัศนศิลป ทัศนธาตุ สนใจรูความเปนมาของ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ผลการเรียนรู 

 ๑. มีทักษะในการนํารูปราง รูปทรงพื้นฐานมาสรางงานทัศนศิลป โดยเนนเกี่ยวกับจังหวะการจัด

วาง 

 ๒. อภิปรายความแตกตางของงานศิลปะที่เกิดจากการใชอุปกรณ และวิธีการ ความถนัดได 

 ๓. สรางสรรคงานวาดภาพโดยเลือกใชสีวรรณะรอนและสีวรรณะเย็นได 

 ๔. สรางสรรคงานประติมากรรมเปนเรื่องราวที่มีความสัมพันธกันภายในกลุม ไดตามขั้นตอน 

 ๕. มีความรูเกี่ยวกับองคประกอบทัศนศิลป และนํามาใชสรางงานทัศนศิลปไดอยางถูกตอง 

 ๖. สรางงานหัตถกรรมพื้นบานได 

 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๓๑ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ง๑๖๒๐๓ ศิลปะกับชีวิต ๓                              

ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๖         เวลา ๔๐ ชัว่โมง/ป 

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

 

 ศึกษาและวิเคราะหการประยุกตใชทัศนธาตุ ตามความสนใจทักษะความถนัดความสามารถปฏิบัติ

จริง  สามารถสื่อสารงานดานทัศนศิลปใหเปนเรื่องราว สรางและนําเสนอผลงานศิลปะจากจินตนาการ 

ความคิดสรางสรรคจะสังเกตความรูสึกและความประทับใจ รับรูงานศิลปะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในทองถิ่น 

ไดแก ทัศนธาตุ สื่อเทคโนโลยี สามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจ  ทักษะในการใชเทคนิคใหเกิดผลตามความ

ตองการของตนเอง และสามารถอธิบายใหผูอื่นรับรู ซึ่งสามารถชวยในการวิเคราะหและอธิบายใหผูอื่นได

เขาใจในประวัติศาสตรหรือเหตุการณในปจจุบันได 

 โดยผานกิจกรรม จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ ผานวิธีการสรางงานทัศนศิลปที่

หลากหลาย อยางถูกตองตามหลักการจัดองคประกอบศิลป 

 เพื่อถายทอดจินตนาการ  ความสวยงาม  ความไพเราะ  ความมั่นใจในการแสดงออก  ยอมรบั

ความสามารถของผูอื่นใหตระหนัก  ชื่นชม  ในคุณคาของศิลปะ  ธรรมชาติสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ภูมิ

ปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาไทยและสากล  วิธีการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยวิธีการตางๆ การสํารวจ

ตรวจสอบหาขอมูลเพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ใหเห็นคุณคาในศิลปะสาขาตางๆ ไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวัน  รวมถึงการเรียนรูกับกลุมสาระอื่นๆ และการใชวัสดุอุปกรณในการทํางาน

อยางปลอดภัยและรับผิดชอบ  รูความหมาย  รูความเปนมาของภูมิปญญาในทองถิ่น 

 

ผลการเรียนรู 

 ๑. เขาใจหลักการการนําสีตรงขามมาใชในงานทัศนศิลปได 

 ๒. นําวัสดุจากธรรมชาติมาสรางสรรคงานทัศนศิลปได 

 ๓. ประยุกตใชแสงเงาน้ําหนักกับรูปทรง ๓ มิติ รูปรางอิสระ ใชเทคนิคการแรเงา และการสราง

น้ําหนักที่หลากหลายในกาสรางงานได 

 ๔. สรางงานประติมากรรมจากกระดาษหนังสือพิมพได 

 ๕. เขาใจเก่ียวกับการออกแบบ/สรางงานประติมากรรมเคลื่อนไหวได 

 ๖. เลา ความเปนมาของงานศิลปะไทยได 

 ๗. ฝกปฏิบัติการวาดภาพลายไทยพ้ืนฐานไดตามขั้นตอน 

 ๘. ใชโปรแกรมตกแตภาพ ในการสรางงานศิลปะได 

 

รวม  ๘  ผลการเรียนรู 



 
 

๑๓๒ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชา ง ๑๔๒๐๔ ดนตรี - นาฏศิลป   

ชั้นประถมศึกษาปที ่๔                                                                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

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

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและสวนประกอบตางๆของกีตาร การจับกีตาร การวางทาทาง การจัด ทา

ทางการเลนกีตารแบบตางๆตําแหนงการวางนิ้ว ตําแหนงเสียงกีตารสาย ๑ – ๖ การอานคอรด (Chord 

Block)เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองคประกอบของกีตารการฝกไลบันไดเสียง การจับคอรด 

(Chord) การตีคอรดการดีดกีตารขั้นพ้ืนฐานการเลนกีตารแบบ ChordOpenForm วรรณกรรมทางดนตรี 

บทบาทของกตีารตอสังคมไทย การแสดงกีตารที่หลากหลายแนวเพลงตางๆ เชน คลาสสิคแจส ละตินร็อค 

ดนตรีพื้นบานและสไตสที่นิยมในปจจุบัน พื้นฐานนาฏศิลปใชสื่อความหมายและอารมณอยางสรางสรรค

ฟงจังหวะทํานองนาฏศิลปสรางสรรคเซิ้งแคนแดนอีสานมีทักษะเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงอยางพรอม

เพรียงเห็นความสําคัญของนาฏศิลปสรางสรรคเซิ้งแคนแดนอีสานที่สะทอนถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของชาว

อีสานของไทยฝกซอมและรวมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลปสรางสรรคเซิ้งแคนแดนอีสาน ความสําคัญใน

บทบาทของนาฏศิลปสรางสรรคเซิ้งแคนแดนอีสานที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  

โดยใชกระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี การฝกซอม การสาธิต การเรียนรูจากตัวแบบ การฝ

กปฏิบัติ สามารถดีดสายที่ ๑ ไปจนถึงสายที่ ๖ ตามข้ันตอน ขั้นที่ ๑ ดีดลง-ขึ้น-ลง ขั้นที่ ๒ ขึ้น-ลง ขั้นที่ ๓ 

ดีดลงทั้งหมด การดีดในรูปแบบตางๆและการฝกปฏิบัติโนตดนตรี E ในสายที่ ๑ โนต ดนตรีในสายที่ ๒ 

หรือคอรด B เริ่มตนเลนดวยคอรด C และ G๗ทักษะการฟงจังหวะ (Rhythm)ประเภท ของตัวหยุด 

(Thype of Rests)ทักษะการเขียนสายที่ ๑- ๔การสาธิตและการฝกซอม เลนสายที่ ๓ สายที่ ๔ การฝ

กปฎิบัติเลนคอรด Am และ E F#, dots Basic Open Chrodsการเลน เพลงที่มีคอรดC, G๗, D, D๗, E

๗, Am  การวิเคราะหและสังเคราะหความหมายและอารมณความรูสึกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค 

ทักษะการฟงจังหวะ การฟงทํานอง การเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงดวยพื้นฐานถูกตอง   

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกีตารขั้นพ้ืนฐานนาฏศิลปพื้นบานอีสาน มีทักษะและ

ความสามารถ ในดานดนตรีและนาฏศิลป  มีทัศนคติที่ดีตดนตรีและนาฏศิลปมีระเบียบวินัย เกิดความ

มุงมั่นในการฝกซอม ใฝ เรียนรูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  

 

ผลการเรียนรู  

๑. มีความรูและเขาใจในเครื่องดนตรีสากล คุณสมบัติของดนตรีเครื่องสาย คุณลักษณะ และ

คําศัพทของกีตาร  

๒. มีความเขาใจในหลักการทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องตน  

๓. อธิบายบทบาท ความสัมพันธและอิทธิพลของกีตารที่มีตอสังคมไทยได  



 
 

๑๓๓ 

๔. มีทักษะในการเตรียมอุปกรณเพื่อฝกปฏิบัติในการเลนกีตาร การใสสาย การดีดแยก สาย การ

ดีดรวมสาย และการเกา  

๕. มีทักษะในการดีดกีตารเพื่อใหเกิดเสียงทํานองดนตรีตามกําหนดไดอยางถูกตอง  

๖. มีความรับผิดชอบ ใฝเรียนรูมีวินัย มีความมุงมั่นในการฝกซอมและเกิดทัศนคติที่ดีตอ                  

การเลนกีตาร  

๗.  ผูเรียนมีความรูความเขาใจทักษะพ้ืนฐานนาฏศิลป ที่ใชสื่อความหมายและอารมณอยาง

สรางสรรค 

๘.  ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการฟง จังหวะ ทํานอง นาฏศิลปสรางสรรคเซิ้งแคนแดนอีสาน

อยางลึกซ้ึง 

๙.  ผูเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงอยางคลองแคลวและฝกปฏิบัตินาฏศิลป

สรางสรรคเซิ้งแคนแดนอีสานอยางพรอมเพรียง 

๑๐.  ผูเรียนเห็นความสําคัญของนาฏศิลปสรางสรรคเซิ้งแคนแดนอีสานที่สะทอนถึงวิถีชีวิตความ

เปนอยูและการดําเนินชีวิตความเปนอยูและการดําเนินชีวิตของชาวอีสาน 

๑๑.  ผูเรียนสามารถฝกซอมและรวมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลปอยางมั่นใจและชํานาญ 

๑๒.  ผูเรียนสามารถอธิบายความสําคัญในบทบาทของนาฏศิลปสรางสรรคเซิ้งแคนแดนอีสานที่

สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชานาฏศิลป 

 

รวม  ๑๒  ผลการเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๓๔ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชา ง ๑๕๒๐๔ ดนตรี - นาฎศิลป   

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

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

 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณคาความไพเราะและอารมณของบทเพลง เขาใจในหลักการทฤษฎีดนตรีสากล 

โนตดนตรี เครื่องหมายกํากับดนตรสัญลักษณTies Dots RepeatSigns และ Eight Note เรียนรู คําศัพท

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโนต สัญลักษณและเครื่องหมายกํากับดนตรีกีตาร การรําพื้นฐานนาฏศิลป ที่สื่อ

ความหมายและการใชทาทางประกอบอยางสรางสรรคการแสดงออกทางดานรางกาย และอารมณของ

นาฏศิลปสรางสรรค ตีบทประกอบเพลงภาคกลางทาทางที่ถูกตองตามหลักนาฏศิลปสรางสรรค ตีบท

ประกอบเพลงภาคกลางกิจกรรมนาฏศิลปสรางสรรคการตีบทประกอบเพลงภาคกลาง  ความสําคัญของ

การแสดงนาฏศิลปสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย  

โดยใชกระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี การฟงเสียง การออกเสียง และการดีดกีตารตามเสียง โน

ตดนตรี การดีดกีตารตามเสียงโนตดนตรีในบันไดเสียงเบื้องตนการฝกซอม และการสาธิตการฝก ปฏิบัติ

คอรด C, C๗ D, D๗, Dm E, E๗, Em G, G๗, B๗A, A๗, Am คอรด Open Minor Seventh Chords 

คอรด Open Suspended Chords และคอรด Minor Seventh การฝกปฏิบัติการดีดคอรด กับโนตโยง

สาย (Strumming with Ties) คอรด Suspended การฝกคอรดเปด C, D, และ G สามารถ เลนเพลงที่มี

คอรด C D E และ Gเพลงไทย เพลงสากลและการแตงเพลงเบื้องตน การวิเคราะหและสังเคราะห การสื่อ

ความหมายและการใชทาทางประกอบอยางสรางสรรค การแสดงออกดานรางกายและอารมณของ

นาฏศิลปสรางสรรค การตีบทประกอบเพลงภาคกลาง การฝกปฏิบัติทาทางที่ถูกตองตามหลักนาฏศิลป

สรางสรรค ตีบทประกอบเพลงภาคกลางทักษะการฝกฝน-ทักษะความเขาใจในการปฏิบัติตนเปนผูชมที่ดี

ในการชมการแสดงนาฏศิลปการอธิบายความสําคัญของการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับ

วัฒนธรรมประเพณีของไทย 

เพื่อใหผูเรียนเกิดองคความรูทักษะการฟง และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับจังหวะ หลักการ บันได

เสียงการเลนกีตารแบบตางๆ และเกณฑการประเมินเพลง เห็นคุณคา มีทัศนคติที่ดีตอดนตรีนาฏศิลป   ใน

การสรางสรรคสืบสาน การตีบทประกอบเพลงภาคกลางเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย มีระเบียบ

วินัย เกิดความมุงมั่นในการฝกซอม ใฝเรียนรูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  

 

ผลการเรียนรู  

๑. ฟงและแสดงความคิดเห็นตอทํานองเพลง เขาใจคุณคาความไพเราะและ อารมณของบทเพลง

ได  

๒. เขาใจในหลักการทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องตน  



 
 

๑๓๕ 

๓. มีทักษะการดีดกีตารเพื่อใหเกิดเสียงทํานองดนตรีตามกําหนดไดอยางถูกตอง  

๔. ระบุความหลากหลายขององคประกอบของการเลนกีตารในแตละแนวดนตรีได  

๕. มีวินัย ใฝเรียนรู และรับผิดชอบ มุงมั่นในการฝกซอมอยางสม่ําเสมอใฝรูใฝเรียนและ นําความรู

ไปใชอยางเปนประโยชนตอสังคม 

๖. ผูเรียนมีความรูความเขาใจในทักษะการรําพื้นฐานนาฏศิลป ที่สื่อความหมายและการใชทาทาง

ประกอบอยางสรางสรรค 

๗. ผูเรียนมีความเขาใจในการแสดงออกทางดานรางกาย และอารมณของนาฏศิลปสรางสรรค 

๘. ผูเรียนมีทักษะการฝกปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค 

๙. ผูเรียนมีความสามารถปฏิบัติ นาฏศิลป และฝกซอม เขารวมนาฏศิลปอยางชํานาญ 

๑๐. ผูเรียนมีความเขาใจในการเปนผูแสดงและผูชมที่ดี 

๑๑. ผูเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับ

วัฒนธรรมประเพณีของไทย 

รวม  ๑๑  ผลการเรียนรู  

 



 
 

๑๓๖ 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชา ง๑๖๒๐๔ ดนตรี - นาฏศิลป   

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

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

 

ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งสายกีตาร ทฤษฎีโนตสากลเบื้องตน ตําแหนงเสียงบนสายกีตารทั้ง ๖ สาย 

เครื่องหมายแปลงเสียงชารปเฟลตและเนเชอรัล(Sharps, Flats, and Natural) การปฏิบัติ จับคอรดกีตาร

การปฏิบัติดีดคอรดกีตารการวางนิ้วทีถู่กตอง การฝกไลบันไดเสียง ศึกษาวรรณกรรม ความเปนมาของ

กีตารในแตละวัฒนธรรม อิทธิพลของกีตารตอวัฒนธรรมและปจจัยที่สงผลตอ การสรางสรรคงานเพลง

กีตาร การแสดงการถายทอดลีลาหรืออารมณอยางสรางสรรค การออกแบบเครื่องแตงกายหรืออุปกรณ

การแตงกายประกอบการแสดงอยางสรางสรรคบทบาทและอิทธิพลของการแสดงนาฏศิลปและการละคร

ตอวัฒนธรรมไทย ในการประดิษฐทารําและการตีบทประกอบเพลงอยางสรางสรรคอิทธิพลตอความรูสึกที่

มีตอนาฏศิลปการละคร 

โดยใชกระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี ทักษะการฟง ทักษะการสังเกต ทักษะการเขียน โดยใช

กระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี ทักษะการฟง ทักษะการสังเกต ทักษะการเขียน การฝกซอม และการ

สาธิต การฝกปฏิบัติคอรดทั้ง ๖ สาย (Sixth String Barre) บันไดเสียงเมเจอร และการแตงเพลงการ

เคลื่อนไหวเบื้องตนในการแสดงการถายทอดลีลาหรืออารมณ การออกแบบเครื่องแตงกายหรืออุปกรณ

การแตงกายประกอบการแสดง  การประดิษฐทารําและการตีบทประกอบเพลง  การบรรยายวิเคราะห 

การถายทอดเรื่องราว  

เพื่อใหผูเรียนเกิดองคความรูและมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการจับคอรดกีตาร ไลบันไดเสียง ม ีความ

สารมารถในการเลนกีตารแตละแบบและแตละแนวเพลง เขาใจความเปนมาของกีตารและปจจัย พื้นฐาน

ในการสรางสรรคดานดนตรีและนาฏศิลป เห็นคุณคา มีทัศนคติและคานิยมที่ดีตอดนตรีและนาฏศิลป มี

ระเบียบวินัย เกิดความมุงมั่นในการฝกซอม ใฝเรียนรู  

 

ผลการเรียนรู  

๑. มีความรูความเขาใจในหลักการทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องตน  

๒. เปรียบเทียบ องคประกอบและอิทธิพลของกีตารในวัฒนธรรมของ ประเทศตางๆประวัติ

ศาสตรและแนวดนตรีตางๆ  

๓. มีทักษะในการฝกปฏิบัติการเลนกีตาร การดีดแยกสาย การดีดรวมสาย การเกา  

๔. มีทักษะการถายทอดบทเพลงตามเนื้อหาและอารมณโดยแสดงออกทาง การแสดงกีตารตอ  

หนาผูชมเพื่อใหเกิดความบันเทิงไดอยางเหมาะสม  



 
 

๑๓๗ 

๕. เกิดความรักและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนเห็นคุณคา มีระเบียบวินัย มีความมุงมั่น และ เกิด

ความใฝรูใฝเรียน  

๖. ผูเรียนมีความรูความเขาใจทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน ในการแสดงการถายทอดลีลาหรือ

อารมณอารมณอยางสรางสรรค 

๗. ผูเรียนมีความรูในการออกแบบเครื่องแตงกายหรืออุปกรณแตงกายประกอบการแสดง

นาฏศิลป 

๘. ผูเรียนมีความเขาใจในบทบาทและอิทธิพลของการแสดงนาฏศิลปและการละครตอวัฒนธรรม

ไทยในการประดิษฐทารําและการตีบทประกอบเพลง 

๙. ผูเรียนสามารถบรรยายวิเคราะหอิทธิพลตอความรูสึกท่ีมีตอนาฏศิลป การละคร การประดิษฐ

ทารําและการตีบทประกอบเพลง 

๑๐. ผูเรียนเห็นความสําคัญของการชมการแสดงนาฏศิลปพรอมการประดิษฐทารําและการตีบท

ประกอบเพลง 

๑๑. ผูเรียนสามารถอธิบายความสําคัญระวางการประดิษฐทารําและการตีบทละครประกอบเพลง

พรอมถายทอดเรื่องราวประสบการณการประดิษฐทารําและการตีบทประกอบเพลงนํามาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

รวม  ๑๑  ผลการเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

๑๓๙ 

โครงสรางรายวิชา 
 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 
 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑ 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ              ๒๐๐  ชั่วโมง / ป   

 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒ 

อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ               ๒๐๐  ชั่วโมง / ป   

 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ 

  อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                  ๒๐๐  ชั่วโมง / ป   

 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔ 

  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ              ๒๐๐  ชั่วโมง / ป   

 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๕ 

  อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ               ๒๐๐  ชั่วโมง / ป   

 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖ 

อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ              ๒๐๐  ชั่วโมง / ป   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๔๐ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑      เวลาเรียน  ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 

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

 

ใชคําสั่งที่ใชในหองเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคํา การอานออกเสียง  คํา 

กลุมคํา บทอาน บทสนทนา ประโยค ใหขอมูลเกีย่วกับตนเองคํา ประโยคบทอาน บทสนทนา ประโยค ให

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคบอกความตองการเกี่ยวกับตนเองคํา ประโยคบทอาน บทสนทนา ประโยค 

ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง คําสั่งที่ใชในหองเรียน ขอความที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง

ใกลตัว คํา ที่มีความหมายสัมพันธกับสิ่งตางๆใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจาของภาษาแสดงกิริยา 

การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนําตนเอง คําศัพทเกี่ยวกับเทศกาลเจาของภาษา กิจกรรมทางภาษา การ

รองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง คําศัพทเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร ศิลปะ สุขศึกษา  การใชภาษาในการฟง พูด อานในสถานการณที่เกิดข้ึนในหองเรียน 

รวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 

โดยการอาน  การพูดและเขียน  การเชื่อมโยง  การตีความ  คนควา/สืบคนขอมูล  การสื่อสาร

วิเคราะห  แลกเปลี่ยนความรู  แสดงความคิดเห็น  อธิบายและอภิปราย  ขอมูลเพื่อใหเกิดความรู  

ความคิด  ความเขาใจ 

เพื่อใหมีมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่ฟงและอานได  พูดและเขียนไดถูกตอง  มีมารยาท

ในการพูด  รักการแสวงหาความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคานิยมที่ถูกตอง  อยูอยางพอเพียง  มีเจตคติที่

ดีตอภาษาองักฤษ  เห็นความสําคัญในการเขียนและพูด  เห็นคุณคาในการนําความรูดานภาษาอังกฤษไป

ใชในชีวิตประจําวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔                            

ต ๑.๒  ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔                        

ต ๑.๓  ป.๑/๑    

ต ๒.๑  ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓                     

ต ๒.๒  ป.๑/๑    

ต ๓.๑  ป.๑/๑  

ต ๔.๑  ป.๑/๑  

ต ๔.๒  ป.๑/๑ 

รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 



 
 

๑๔๑ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒      เวลาเรียน  ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 

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

 

ใชคําสั่งที่ใชในหองเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคํา การอานออกเสียง  คํา 

กลุมคํา บทอาน บทสนทนา ประโยค ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองคํา ประโยคบทอาน บทสนทนา ประโยค ให

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคบอกความตองการเกี่ยวกับตนเองคํา ประโยคบทอาน บทสนทนา ประโยค 

ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง คําสั่งที่ใชในหองเรียน ขอความที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง

ใกลตัว คํา ที่มีความหมายสัมพันธกับสิ่งตางๆใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจาของภาษาแสดงกิริยา 

การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนําตนเอง คําศัพทเกี่ยวกับเทศกาลเจาของภาษา กิจกรรมทางภาษา การ

รองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง คําศัพทเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร ศิลปะ สุขศึกษา  การใชภาษาในการฟง พูด อานในสถานการณที่เกิดข้ึนในหองเรียน 

รวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 

โดยการอาน  การพูดและเขียน  การเชื่อมโยง  การตีความ  คนควา/สืบคนขอมูล  การสื่อสาร

วิเคราะห  แลกเปลี่ยนความรู  แสดงความคิดเห็น  อธิบายและอภิปราย  ขอมูลเพื่อใหเกิดความรู  

ความคิด  ความเขาใจ 

เพื่อใหมีมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่ฟงและอานได  พูดและเขียนไดถูกตอง  มีมารยาท

ในการพูด  รักการแสวงหาความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคานิยมที่ถูกตอง  อยูอยางพอเพียง  มีเจตคติที่

ดีตอภาษาอังกฤษ  เห็นความสําคัญในการเขียนและพูด  เห็นคุณคาในการนําความรูดานภาษาอังกฤษไป

ใชในชีวิตประจําวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔                       

ต ๑.๒  ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔                       

ต ๑.๓  ป.๒/๑  

ต ๒.๑  ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓                    

ต ๒.๑  ป.๒/๑   

ต ๓.๑  ป.๒/๑  

ต ๔.๑  ป.๒/๑   

ต ๔.๒  ป.๒/๑  

รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 



 
 

๑๔๒ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓      เวลาเรียน  ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 

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

 

ใชคําสั่งที่ใชในหองเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคํา การอานออกเสียง  คํา 

กลุมคํา บทอาน พูดเขาจังหวะ บทสนทนา ประโยค ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองคํา เลือกระบุภาพ หรือ

สัญลักษณตรงความหมาย ประโยคบทอาน บทสนทนา  นิทานงายๆ ประโยค ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

ประโยคบอกความตองการเกี่ยวกับตนเองคํา   คําสั่งที่ใชในหองเรียน ขอความที่ใชในการพูดใหขอมูล

ความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว จัดหมวดหมู คํา ที่มีความหมายสัมพันธกับสิ่งตางๆใกลตัว 

อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจาของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนําตนเอง คําศัพท

เกี่ยวกับเทศกาลเจาของภาษา กิจกรรมทางภาษา การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง คําศัพท

เหมาะสมกับวัย  บอกคําศัพทเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ศิลปะ สุขศึกษา  

การใชภาษาในการฟง พูด อานในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว 

โดยการอาน  การพูดและเขียน  การเชื่อมโยง  การตีความ  คนควา/สืบคนขอมูล  การสื่อสาร

วิเคราะห  แลกเปลี่ยนความรู  แสดงความคิดเห็น  อธิบายและอภิปราย  ขอมูลเพื่อใหเกิดความรู  

ความคิด  ความเขาใจ 

เพื่อใหมีมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่ฟงและอานได  พูดและเขียนไดถูกตอง  มีมารยาท

ในการพูด  รักการแสวงหาความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคานิยมที่ถูกตอง  อยูอยางพอเพียง  มีเจตคติที่

ดีตอภาษาอังกฤษ  เห็นความสําคัญในการเขียนและพูด  เห็นคุณคาในการนําความรูดานภาษาอังกฤษไป

ใชในชีวิตประจําวัน 

รหัสตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔                           

ต ๑.๒  ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕                                    

ต ๑.๓  ป.๓/๑,ป.๓/๒            

ต ๒.๑  ป.๓/๑,ป.๓/๒           

ต ๒.๑  ป.๓/๓    

ต ๒.๒  ป.๓/๑   

ต ๓.๑  ป.๓/๑   

ต ๔.๑  ป.๓/๑   

ต ๔.๒  ป.๓/๑ 

รวม ๑๘   ตัวชี้วัด 



 
 

๑๔๓ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔      เวลาเรียน  ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 

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

 

ปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําขอรองที่ใชในหองเรียน   การสะกดคํา การอานออกเสียง  คํา 

กลุมคํา บทอาน พูดเขาจังหวะ บทสนทนา ประโยค ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองคํา เลือกระบุภาพ หรือ

สัญลักษณตรงความหมาย ตอบคําถามจากการฟงและอาน บทสนทนา  นิทานงายๆ ประโยค พูด เขียนให

ขอมูลโตตอบเก่ียวกับตนเอง สื่อสารระหวางบุคคล ประโยคบอกความตองการเกี่ยวกับตนเองคํา   คําสั่งที่

ใชในหองเรียน ขอความที่ใชในการพูด เขียน แสดงความตองการของตนเอง  ใหขอมูลความรูสึกเก่ียวกับ

ตนเอง และเรื่องใกลตัว จัดหมวดหมู คํา ที่มีความหมายสัมพันธกับสิ่งตางๆใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม 

วัฒนธรรมเจาของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนําตนเอง คําศัพทเกี่ยวกับเทศกาล

เจาของภาษา กิจกรรมทางภาษา การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง พูด วาดภาพแสดง

ความสัมพันธของสิ่งตางๆ  แสดงความคิดเห็นงายๆโดยใชคําศัพทเหมาะสมกับวัย  บอกคําศัพทเกี่ยวของ

กับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ศิลปะ สุขศึกษา  การใชภาษาในการฟง พูดทําทา

ประกอบอยางสุภาพ  เขารวมกิจกรรมทางภาษา อาน พูด ในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน รวบรวม

คําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว 

โดยการอาน  การพูดและเขียน  การเชื่อมโยง  การตีความ  คนควา/สืบคนขอมูล  การสื่อสาร

วิเคราะห  แลกเปลี่ยนความรู  แสดงความคิดเห็น  อธิบายและอภิปราย  ขอมูลเพื่อใหเกิดความรู  

ความคิด  ความเขาใจ 

เพื่อใหมีมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่ฟงและอานได  พูดและเขียนไดถูกตอง  มีมารยาท

ในการพูด  รักการแสวงหาความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคานิยมที่ถูกตอง  อยูอยางพอเพียง  มีเจตคติที่

ดีตอภาษาอังกฤษ  เห็นความสําคัญในการเขียนและพูด  เห็นคุณคาในการนําความรูดานภาษาอังกฤษไป

ใชในชีวิตประจําวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔                            

ต ๑.๒  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔,ป.๔/๕                                   

ต ๑.๓  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓                  

ต ๒.๑  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓                    

ต ๒.๒  ป.๔/๑,ป.๔/๒          

ต ๓.๑  ป.๔/๑   



 
 

๑๔๔ 

ต ๔.๑  ป.๔/๑   

ต ๔.๒  ป.๔/๑ 

รวม ๒๐    ตัวช้ีวัด 



 
 

๑๔๕ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕      เวลาเรียน  ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 

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

 

ปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําขอรอง คําแนะนํางายๆ ที่ใชในหองเรียน   การสะกดคํา การอาน

ออกเสียง  คํา กลุมคํา บทอาน  บทกลอนสั้นๆ  บทสนทนา ประโยค ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองคํา เลือก

ระบุภาพ หรือสัญลักษณตรงความหมายของประโยค ขอความสั้นๆ  ตอบคําถามจากการฟงและอาน บท

สนทนา  นิทานงายๆ ประโยค พูด เขียนใหขอมูลโตตอบเกี่ยวกับตนเอง แสดงความรูสึก  สื่อสารระหวาง

บุคคล เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยา ประโยคบอกความตองการเกี่ยวกับ

ตนเองคํา   คําสั่งที่ใชในหองเรียน ขอความที่ใชในการพูด เขียน แสดงความตองการของตนเอง  ใหขอมูล

ความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว จัดหมวดหมู คํา ที่มีความหมายสัมพันธกับสิ่งตางๆใกลตัว 

อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจาของภาษา บอกความเหมือน ความแตกตาง ระหวางการออกเสียงประโยค

ชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และลําดับคําคามโครงสรางประโยค คําศัพทเกี่ยวกับเทศกาล

เจาของภาษา กิจกรรมทางภาษา การรองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง พูด วาดภาพแสดง

ความสัมพันธของสิ่งตางๆ  แสดงความคิดเห็นงายๆโดยใชคําศัพทเหมาะสมกับวัย  บอกคําศัพทเกี่ยวของ

กับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ศิลปะ สุขศึกษา  การใชภาษาในการฟง พูดทําทา

ประกอบอยางสุภาพ  เขารวมกิจกรรมทางภาษา อาน พูด ในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน รวบรวม

คําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว 

โดยการอาน  การพูดและเขียน  การเชื่อมโยง  การตีความ  คนควา/สืบคนขอมูล  การสื่อสาร

วิเคราะห  แลกเปลี่ยนความรู  แสดงความคิดเห็น  อธบิายและอภิปราย  ขอมูลเพื่อใหเกิดความรู  

ความคิด  ความเขาใจ 

เพื่อใหมีมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่ฟงและอานได  พูดและเขียนไดถูกตอง  มีมารยาท

ในการพูด  รักการแสวงหาความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคานิยมที่ถูกตอง  อยูอยางพอเพียง  มีเจตคติที่

ดีตอภาษาอังกฤษ  เห็นความสําคัญในการเขียนและพูด  เห็นคุณคาในการนําความรูดานภาษาอังกฤษไป

ใชในชีวิตประจําวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔                           

ต ๑.๒  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๕                                  

ต ๑.๓  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓                   



 
 

๑๔๖ 

ต ๒.๑  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓                     

ต ๒.๒  ป.๕/๑,ป.๕/๒            

ต ๓.๑  ป.๕/๑   

ต ๔.๑  ป.๕/๑   

ต ๔.๒  ป.๕/๑ 

รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 



 
 

๑๔๗ 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖      เวลาเรียน  ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 

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

 

ปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําขอรอง คําแนะนํางายๆ ที่ใชในหองเรียน   การสะกดคํา การอาน

ออกเสียง  คํา กลุมคํา บทอาน  บทกลอนสั้นๆ  บทสนทนา ประโยคถูกตองตามหลักการอาน ใหขอมูล

เกี่ยวกับตนเองคํา เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงความหมายของประโยค ขอความ

สั้นๆ  ตอบคําถามจากการฟงและอาน บทสนทนา  นิทานงายๆ เลือกระบุประโยค  ขอความสั้นๆ ตรง

ตามภาพ สัญลักษณ หรือเครื่องหมาย  พูด เขียนใหขอมูลโตตอบเก่ียวกับตนเอง แสดงความรูสึก  สื่อสาร

ระหวางบุคคล เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ ตารางแสดงขอมูลตางๆ  ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยา 

ประโยคบอกความตองการเกี่ยวกับตนเองคํา   คําสั่งที่ใชในหองเรียน ขอความที่ใชในการพูด เขียน แสดง

ความตองการของตนเอง  ใหขอมลูความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว ใชคําสั่ง คําขอรอง และให

คําแนะนํา จัดหมวดหมู คํา ที่มีความหมายสัมพันธกับสิ่งตางๆใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจาของ

ภาษา บอกความเหมือน ความแตกตาง ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรค

ตอน และลําดับคําคามโครงสรางประโยค คําศัพทเกี่ยวกับเทศกาลเจาของภาษา กิจกรรมทางภาษา การ

รองเพลง การเลานิทานประกอบทาทาง พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ  แสดงความคิดเห็น

งายๆโดยใชคําศัพทเหมาะสมกับวัย  บอกคําศัพทเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร ศิลปะ สุขศึกษา  การใชภาษาในการฟง พูดทําทาประกอบ และนําเสนอดวยการพูด เขียน

อยางสุภาพ  เขารวมกิจกรรมทางภาษา อาน พูด ในสถานการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน และสถานศึกษา 

รวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 

โดยการอาน  การพูดและเขียน  การเชื่อมโยง  การตีความ  คนควา/สืบคนขอมูล  การสื่อสาร

วิเคราะห  แลกเปลี่ยนความรู  แสดงความคิดเห็น  อธิบายและอภิปราย  ขอมูลเพื่อใหเกิดความรู  

ความคิด  ความเขาใจ 

เพื่อใหมีมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่ฟงและอานได  พูดและเขียนไดถูกตอง  มีมารยาท

ในการพูด  รักการแสวงหาความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคานิยมที่ถูกตอง  อยูอยางพอเพียง  มีเจตคติที่

ดีตอภาษาอังกฤษ  เห็นความสําคัญในการเขียนและพูด  เห็นคุณคาในการนําความรูดานภาษาอังกฤษไป

ใชในชีวิตประจําวัน 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔                            

ต ๑.๒  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕                                    



 
 

๑๔๘ 

ต ๑.๓  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓                   

ต ๒.๑  ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓                    

ต .๒.๒  ป.๖/๑,ป.๖/๒          

ต ๓.๑  ป.๖/๑    

ต ๔.๑  ป.๖/๑   

ต ๔.๒  ป.๖/๑ 

รวม  ๒๐   ตัวชี้วัด 



 
 

๑๔๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๕๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอยาง

รอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา  อารมณ  และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมี

ศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถ

จัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยแบงออกเปน ๓  ลักษณะ  ดังนี้ 

  ๑. กิจกรรมแนะแนว 

  ๒. กิจกรรมนักเรียน 

  ๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

๑. กิจกรรมแนะแนว 

 หลักการ 

                  เปนกิจกรรมที่จัดใหสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการ  ความสนใจ   ธรรมชาติ

ของผูเรียน  และวิสัยทัศนของโรงเรียนที่ตอบสนองจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ใหครอบคลุมทั้งดานการศึกษา  การงาน  และอาชีพ  ชีวิตและสังคม  เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจดวยตนเอง  เรียนรูดวยตนเอง  ดวยการปฏิบัติ

จนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต  หรือการเรียนรูตลอดจนครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  โดยมีครูแนะ

แนวเปนพี่เลี้ยงแกนนําและประสานงาน 

 วัตถุประสงค 

                  ๑.  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  รูจัก  เขาใจ  และเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน 

                  ๒.  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  สามารถวางแผนการเรียน  อาชีพ  รวมทั้งการดําเนิน

ชีวิตและสังคม 

                  ๓.  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม  และอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข 

 ขอบขาย 

                  การจัดกิจกรรมแนะแนวมีองคประกอบ  ๓  ดาน  ดังนี้ 

                   ๑.  ดานการศึกษา  ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานการเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ  

รูจักแสวงหาและใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีนิสัย

ใฝรูใฝเรียน  มีวิธีการเรียนรู  และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยางเหมาะสม 

                   ๒.  ดานการงานและอาชีพ  ใหผูเรียนไดรูจักตนเองในทุกดาน  รูและเขาใจโลกของ

งานอาชีพอยางหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  มีการเตรียมตัวสูอาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อ

ประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ 



 
 

๑๕๑ 

                   ๓.  ดานชวีิตและสังคม  ใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง  รักและเห็นคุณคาในตนเอง

และผูอื่น  รักษสิ่งแวดลอม  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  มีเจตคติที่ดีตอการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะและ

สามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 แนวการจัดกิจกรรม 

                   ๑.  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและธรรมชาติของผูเรียน 

               ๒. จัดกิจกรรมเพื่อผูเรียนทุกคนในโรงเรียน ใหครอบคลุมเนื้อหาสาระดานการพัฒนาตนเอง 

การศึกษา และอาชีพ 

             ๓.  ประสานความรวมมือใหผูเกี่ยวของกับผูเรียนทุกฝาย นับตั้งแตผูบริหาร ครู บุคลากรทุกคน 

ผูปกครอง ชุมชน รวมมีบทบาทและมีสวนรวมในการดําเนินการ ใหความรวมมือและสนับสนุนใหการจัด

กิจกรรมดําเนินไปดวยความสะดวกราบรื่น มีประสิทธิภาพ 

   ๔.  จัดกิจกรรมในชั่วโมงแนะแนว  ๑ ชั่วโมง :  ๑ สัปดาห  ระดับประถมศึกษาเปนรายป

การศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนภาคเรียนที่ ๑  และ  ๒ 

   ๕.  จัดกิจกรรมดานการศึกษา  มีรูปแบบการจัดกิจกรรม  ๒  ลักษณะ  คือ 

        ๕.๑  การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 

            - กิจกรรมในคาบเวลาเรียนแนะแนวทุกระดับชั้นเรียน  

             - กิจกรรมโฮมรูม 

       ๕.๒ การจัดกิจกรรมแนะแนวนอกชั้นเรียน เชน 

            - กิจกรรมกลุมทางจิตวิทยาและการแนะแนว 

            - การทัศนศึกษาแหลงเรียนรูและสถานประกอบการ 

            - การเชิญผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกาผูประสบผลสําเร็จเปนวิทยากรให 

ความรู  

               - การจัดนิทรรศการดานแนะแนว 

               - การจัดปายนิเทศ 

               - การปฐมนิเทศ 

               - การปจฉิมนิเทศ 

               - กิจกรรมเยี่ยมบาน 

               - กิจกรรมเพ่ือนชวยเพื่อน 

               - กิจกรรมพ่ีชวยนอง 

    - กิจกรรมอ่ืนๆที่เหมาะสมสอดคลอง 

  ๖.  จัดกิจกรรมดานการงานและอาชีพ  มีแนวการจัดกิจกรรมดังนี้ 

            ๖.๑  รูขอมูลตนเองเพื่อการวางแผนงานอาชีพ เชน ความถนัด ความสามารถ ความ

สนใจ จุดเดน จุดดอยของตนเอง 



 
 

๑๕๒ 

                         ๖.๒  รูและเขาใจในธรรมชาติและคุณลักษณะของอาชีพ มีเจตคติที่ดีตออาชีพ

สุจริต  เห็นคุณคาของการทํางาน 

                         ๖.๓   มีความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพื่อเขาสูงานอาชีพ 

          ๖.๔  มีเปาหมายชีวิต รูจักวางแผนชีวิตการเรียน การงาน ที่เหมาะสมกับความถนัด 

ความสนใจ และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลย ี

          ๖.๕  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่จําเปนในการเตรียมตัวสูโลกของงานอาชีพ 

๗. จัดกิจกรรมดานชีวิตและสังคม  มีแนวการจัดกิจกรรมดังนี้ 

      ๗.๑  รูจักและเขาใจตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเอง 

    ๗.๒  เขาใจและยอมรับผูอืน่ 

      ๗.๓  มีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวเขากับสภาพสังคม สิ่งแวดลอม 

ที่เปลี่ยนไปไดอยางเหมาะสม และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

                         ๗.๔ รูจักตัดสินใจและแกปญหา รวมทั้งสามารถปรับตัวตอสถานการณตางๆ ที่

เกิดขึ้นในชีวิตอยางเหมาะสม 

    ๗.๕  มีคุณธรรม จริยธรรม เปนคนดีในสังคม อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

 ๗.๖  รูจักหลีกเลี่ยงอบายมุข สารเสพยติด การพนัน หรือสิ่งที่เปนอันตรายตอชีวิต 

 ๗.๗  มีวุฒิภาวะทางอารมณ 

 

 การประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 

  ในการประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนว  ครูผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนว  ผูเรียน  

และผูปกครอง  มีภารกิจที่รับผิดชอบรวมกัน  ดังนี้ 

                   ๑.  ครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว   

                         ๑.๑  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน  ใหเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค  

สอดคลองกับวิสัยทัศนที่สถานศึกษากําหนดและตามสภาพความตองการและปญหาของผูเรียน 

                         ๑.๒  รายงานเวลาและพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

                        ๑.๓  ศึกษา  ติดตาม  และพัฒนาผูเรียนในกรณีที่ผูเรียนไมเขารวมกิจกรรม 

                         ๑.๔  ประเมินผลผูเรียน  โดยดูจากพัฒนาการของผูเรียนตามวัตถุประสงคที่

กําหนดเปนสําคัญ  ในกรณีท่ีผลการประเมินยังไมผานใหครูผูจัดกิจกรรมดําเนินการซอมเสริมโดยผูเรียน

ปฏิบัติกิจกรรมซ้ําหรือปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติม  จนกระทั่งผูเรียนบรรลุคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของ

กิจกรรมหรือผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

                         ๑.๕  บันทึกผลการติดตามและประเมินผลผูเรียนไวเปนหลักฐาน 

                   ๒.  ผูเรียน 



 
 

๑๕๓ 

                         ๒.๑  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

โดยมีหลักฐานแสดงเวลาการเขารวมกิจกรรม 

                         ๒.๒  ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูผูรับผิดชอบมอบหมาย  ถาไมผานใหปฏิบัติกิจกรรม

ซ้ําหรือปฏิบัติเพิ่มเติม  และมีชิ้นงาน/ผลงาน/คุณลักษณะตามที่ครูผูจัดกิจกรรมมอบหมายใหปฏบิัติ 

                   ๓.  ผูปกครองควรมีสวนรวมในการประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน  และมีการ

บันทึกสรุปพัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 

 

๒. กิจกรรมนักเรียน 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี

      หลักการ 

                กระบวนการลูกเสือโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  มีหลักการสําคัญ  คือ ใหผูเรียนทุกคนเขา

รวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะ  และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยคํานึงถึงสิ่ง

ตอไปนี้  

      ๑.  มีศาสนาเปนหลักยึดทางจิตใจ  จงรักภักดีตอศาสนาที่ตนเคารพนับถือ  และพึง

ปฏิบัติศาสนกิจดวยความจริงใจ 

     ๒.  จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติของตน  พรอมดวยการสงเสริมและ

สนับสนุนสันติสุขและสันติภาพ  ความเขาใจที่ดีซึ่งกันและกัน  และความรวมมือซ่ึงกันและกันตั้งแตละ

ระดับทองถิ่น  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ 

     ๓.  เขารวมพัฒนาสังคม  ยอมรับ  และใหความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผูอื่นและ

เพื่อนมนุษยทุกคน  รวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

      ๔.  มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

      ๕.  ลูกเสือทุกคนตองยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

  วัตถุประสงค 

                   พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา ๘ ไดกําหนดวัตถุประสงคของการ

ฝกอบรมลูกเสือเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี  มีความ

รับผิดชอบและชวยสรางสรรคสังคม  ใหเกิดความสามัคคี  และมีความเจริญกาวหนา  ทั้งนี้เพื่อความสงบ

สุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังตอไปนี้ 

      ๑.  ใหมีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟง  และพึ่งตนเอง 

      ๒.  ใหมีความซื่อสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผูอื่น 

       ๓.  ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน 

       ๔.  ใหรูจักทําการฝมือและฝกฝนการทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 



 
 

๑๕๔ 

       ๕.  ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่นคงของ

ประเทศชาติ 

 ขอบขาย 

                  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  เปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงระเบียบวินัยและกฎเกณฑ  เพื่อการ

อยูรวมกัน  ใหรูจักการเสียสละและบําเพ็ญประโยชนแกสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งการ

จัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ใหเปนไปตามขอบังคับของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  รวมทั้งใหสอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑    โดยกําหนดหลักสูตรเปน  ๔  ประเภท  

ดังนี้ 

                   ๑.  ลูกเสือสํารอง     ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑-๓ 

                   ๒.  ลูกเสือสามัญ     ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔-๖ 

                   ๓.  ลูกเสือสามัญรุนใหญ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑-๓ 

                   ๔.  ลูกเสือวิสามัญ     ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔-๖ 

                 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  กําหนดหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี เปน  ๓ ประเภท คือ   

                   ๑.  ลูกเสือสํารอง     ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑-๓ 

                   ๒.  ลูกเสือสามัญ     ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔-๖ 

                   ๓.  ลูกเสือสามัญรุนใหญ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑-๓ 

 แนวการจัดกิจกรรม 

                 การจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout  

Method)  ซึ่งมีองคประกอบ  ๗  ประการ  คือ 

  ๑.  คําปฏิญาณและกฎ  ถือเปนหลักเกณฑท่ีลูกเสือทุกคนใหคํามั่นสัญญาวาจะปฏิบัติตาม

กฎของลูกเสือ  กฎของลูกเสือมีไวใหกับลูกเสือเปนหลักในการปฏิบัติ  ไมได “หาม” ทํา  หรือ“บังคับ”  

ทํา  แตถา “ทํา”  ก็จะทําใหเกิดผลดีแกตนเอง  เปนคนดี  ไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติเชื่อถือได  

ฯลฯ 

  ๒.  เรียนรูจากการกระทํา  เปนการพัฒนาสวนบุคคล  ความสําเร็จหรือไมสําเร็จของผลงาน

อยูท่ีการกระทําของตนเอง  ทําใหมีความรูที่ชัดเจน  และสามารถแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเองได  และทาย

ทายความสามารถของตนเอง 

  ๓.  ระบบหมู  เปนรากฐานอันแทจริงของการลูกเสือ เปนพื้นฐานในการอยูรวมกัน  การ

ยอมรับซึ่งกันและกัน  การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ  การชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน  เปนการเรียนรู

การใชประชาธิปไตยเบื้องตน 

  ๔.  การใชสัญลักษณรวมกัน  ฝกใหมีความเปนหนึ่งเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือ  เนตร

นารี  ดวยการใชสัญลักษณ  ไดแก  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  การทําความเคารพ  รหัส  คําปฏิญาณ  กฎ  

คติพจน  คําขวัญ  ธง  เปนตน  วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนตระหนักและภาคภูมิใจใน 



 
 

๑๕๕ 

การเปนสมาชิกขององคการลูกเสือแหงโลก  ซึ่งมีสมาชิกอยูทั่วโลกและเปนองคกรที่มีจํานวนสมาชิกมาก

ที่สุดในโลก 

  ๕.  การศึกษาธรรมชาติ  คือ  สิ่งสําคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ  ธรรมชาติอันโปรงใส

ตามชนบท  ปาเขา  ปาละเมาะ  และพุมไม  เปนที่ปรารถนาอยางยิ่งในการไปทํากิจกรรมกับธรรมชาติ  

การปนเขา  ตั้งคายพักแรมในสุดสัปดาห  หรือตามวาระของการอยูคายพักแรมตามกฎระเบียบ  เปนที่

เสนหาแกเด็กทุกคน  ถาขาดสิ่งนี้แลว  ก็ไมเรียกวาใชชีวิตแบบลูกเสือ 

  ๖.  ความกาวหนาในการรวมกิจกรรม  กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหเด็กทํา  ตองใหมี

ความกาวหนาและดึงดูดใจ  สรางใหเกิดความกระตือรือรน  อยากท่ีจะทําและวัตถุประสงคในการจัดแต

ละอยางใหสัมพนัธกับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง  เกมการเลนที่สนุกสนาน  การแขงขัยกันก็

เปนสิ่งดึงดูดใจและเปนการจูงใจที่ดี 

  ๗.  การสนับสนุนโดยผูใหญ  ผูใหญเปนผูที่ชี้แนะหนทางที่ถูกตองใหแกเด็ก  เพื่อใหเขาเกิด

ความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งใดลงไป  ทั้งคูมีความตองซึ่งกันและกัน  เด็กก็ตองการผูใหญชวย

ชี้นํา  ผูใหญเองก็ตองการนําพาใหไปสูหนทางที่ดี  ใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีที่สุด  จึงเปนการ

รวมมือกันทั้งสองฝาย 

 เงื่อนไข 

๑. เวลาในการเขารวมกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารีตาม  กําหนดเวลาในการเขารวมกิจกรรมตาม 

หลักสูตรในแตละระดับชั้น  ดังนี ้

    ๑.๑  ระดับประถมศึกษา  (ป.๑ - ป.๖) กําหนดเวลาในการเขารวมกิจกรรม 

ปละ  ๔๐ ชั่วโมง   

    ๑.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (ม.๑ - ม.๓) กําหนดเวลาในการเขารวมกิจกรรม 

ภาคเรียนละ  ๒๐ ชั่วโมง   

                        สวนการจัดกิจกรรมเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ  เนตรนารี  แตละประเภท

ใชเวลาเรียนปกติ  และนอกเวลาเรียน 

                  ๒.   การจัดกิจกรรม 

                        ๒.๑  การจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารีตามหลักสูตร  ควรจัดใหมีการเปดประชุม

กองทุกครั้ง  เพื่อเปนการฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง  โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 

                             ๒.๑.๑  พิธีเปด  (ชักธงขึ้น  สวดมนต  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก) 

                              ๒.๑.๒  เกมหรือเพลง 

                              ๒.๑.๓  เรียนตามหลักสูตร 

                              ๒.๑.๔  การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน 

                              ๒.๑.๕  พิธีปด  (นัดหมาย  ตรวจ   ชักธงลง  เลิก) 



 
 

๑๕๖ 

                        ๒.๒  กิจกรรมการอยูคายพักแรม   

                            การเดินทางไกลและอยูคายพักแรม  มีวัตถุประสงคเพื่อฝกใหลูกเสือมีความ

อดทน  อยูในระเบียบวินัย  รูจักชวยตนเอง  รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอื่น  ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือ

เพิ่มเติม  ผูบังคับบัญชาลูกเสือจําเปนตองวางแผนนําลูกเสือไปเดินทางไกลและอยูคายพักแรมไวใหพรอม

กอนและเนิ่น ๆ ดังนั้นบทบาทผูบังคับบัญชาลูกเสือท่ีมีหนาที่รับผิดชอบตอลูกเสือ  ตองาน  การอยูคายพัก

แรม  และตามหนาที่ของตนเองจึงจําเปนตองหาโอกาสใหลูกเสือของตนไดมีโอกาสในการอยูคายพักแรม

เสมอ 

                              ใหผูกํากับลูกเสือนําลูกเสือไปฝกเดินทางไกล  และอยูคายพักแรมปหนึ่งไมนอย

กวา ๑ ครั้ง   ครั้งหนึ่งใหอยูคายพักแรมอยางนอย ๑ คืน 

   ๒.๓  กิจกรรมพิธีการ  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ  เชน  พิธีเขาประจํา

กอง  พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม  พิธีถวายราชสดุดี  พิธีประดับเครื่องหมายตาง ๆ เปนตน  

เพื่อใหลูกเสือมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในการเปนลูกเสือ 

                        ๒.๔  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหลูกเสือได

บําเพ็ญประโยชนตามอุดมการณของลูกเสือ 

                  ๓.   ผูบังคับบัญชาลูกเสือควรผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตนใน

แตละประเภท 

                  ๔.   สถานศึกษาควรใหมีการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 

 การประเมินผลกิจกรรม 

   การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  เปนกระบวนการทดสอบความสามารถและ

พัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนลูกเสือ  เนตรนารี  ซึ่งนอกจากพิจารณาความรูตามทฤษฎีแลว  ตอง

พิจารณาดานความประพฤติ  พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมที่เนนทักษะและการปฏิบัติตาง ๆ ดวย 

วิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริงซึ่งแบงการประเมินผลออกเปน ๒ สวน  คือ 

  ๑.   กิจกรรมบังคับ 

   เปนการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร  เพื่อใหผูเรียนผานเกณฑการติดสินเลื่อนชั้น

หรือจบหลักสูตร  โดยการเขารวมกิจกรรมและผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  มีการ

ประเมินผลตลอดภาคเรียน / ป  โดยวิธีการสังเกตการเขารวมกิจกรรม  การซักถาม  การทดสอบ

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยกําหนดเกณฑการประเมิน  “ผาน”  และ  “ไมผาน” 

                             ผาน    หมายถึง    ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐  

ผานการปฏิบัติกิจกรรม  และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

    ไมผาน    หมายถึง    ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมนอยกวารอยละ ๘๐  ปฏิบัติ

กิจกรรม  หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

  ๒.   กิจกรรมพิเศษ   



 
 

๑๕๗ 

   การประเมินผลวิชาพิเศษในแตละวิชา  ใชวิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

ตามหลักเกณฑในขอบังคับลูกเสือแหงชาติ 

     กิจกรรมยุวกาชาด 

      หลักการ 

  กิจกรรมยุวกาชาดมีหลักการของการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

๑. เปนกิจกรรมที่สรางพื้นฐานในการคิด และปฏิบัติตามหลักการกาชาดและ 

ยุวกาชาด  กฎหมายมนุษยชน และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งทักษะในการจัดการ ทักษะในการดําเนินชีวิต 

สามารถคิดเปน  ทําเปน และแกปญหาได 

๒. มีความเปนเอกภาพและมีความหลากหลายในกิจกรรม กลาวคือ เปนกิจกรรมที่มี 

โครงสรางหลักสูตรยืดหยุน ทั้งนี้เพื่อความจําเปนและความสอดคลองสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความ

เปนไทย และความเปนพลเมืองดีของชาติ 

๓. สามารถสนองตอบตอสภาพความตองการที่แทจริงของสถานศึกษาและทองถิ่น 

 วัตถุประสงค 

  กิจกรรมยุวกาชาด เปนการจัดกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระบบหนวย  

กลุม หมู เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุว

กาชาด การคุมครอง กฎหมาย มนุษยธรรม  สิทธิมนุษยธรรม การชวยเหลือ การรักษาสุขภาพ และ

สมรรถภาพท่ีดี บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม  การสรางสัมพันธภาพและ

ความเขาใจอันดีจะนําไปสูสันติภาพ  กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกันทุกแหงหน จึงกําหนดจุดมุงหมาย

ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังตอไปนี้ 

๑. อุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

      ๒. มีความรูความชํานาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและผูอ่ืน ตลอดจน 

พัฒนาตนเองทางรางกาย จิตใจ คุณธรรม และธํารงไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาต ิ

        ๓.  มีความรูความเขาใจในหลักการและอุดมการณกาชาด มีคุณธรรมจริยธรรมและมิ

จิตใจเมตตาตอเพ่ือนมนุษย 

        ๔.  บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 

        ๕.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        ๖.  มีสัมพันธภาพและมิตรภาพท่ีดีตอบุคคลทั่วไป 

 ขอบขาย 

  การจัดกิจกรรมยุวกาชาดไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรยุวกาชาดในสถานศึกษา โดยกําหนด

หลักสูตรยุวกาชาดในสถานศึกษา  ๔  ระดับ  ดังนี้ 

   ยุวกาชาดระดับ  ๑   ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 

   ยุวกาชาดระดับ  ๒  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔ - ๖ 



 
 

๑๕๘ 

   ยุวกาชาดระดับ  ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑- ๓ 

   ยุวกาชาดระดับ  ๔  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔-๖ 

 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก   ไดกําหนดหลักสูตรยุวกาชาด เปน ๒ ระดับ คือ 

   ยุวกาชาดระดับ  ๑  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓ 

   ยุวกาชาดระดับ  ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖ 

 แนวการจัดกิจกรรม 

  การจัดกิจกรรมยุวกาชาดประกอบดวยกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้ 

        ๑.  กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่สมาชิกยุวกาชาดทุกคน

ตองเขารวมกิจกรรม  กิจกรรมหลักประกอบดวย ๔ กลุมกิจกรรม คือ 

    ๑.๑  กลุมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด เปนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหสมาชิกยุว

กาชาดมีความรู ความเขาใจในหลักการและอุดมการณของกาชาด มีศรัทธาในการเขารวมกิจกรรมดวย

ความเสียสละ เปนคนดี มีคุณธรรม ชวยสรางสรรคสังคม เปนผูนําในการเผยแพรกิจกรรมกาชาดและยุว

กาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ  สงเสริมศักยภาพ คุณคาของความเปนมนุษย บทบาทชาย-

หญิง เปนผูมีทักษะชีวิตในการจัดการกับปญหารอบๆตัวมีความพรอมเพื่อการปรับตัวเรื่องตางๆในอนาคต 

ในการจัดการกับปญหารอบๆรอบมีความพรอมเพื่อการปรับตัวเรื่องตางๆในอนาคตประกอบดวยสาระที่

เกี่ยวของเรื่อง  

     ๑.๑.๑  กาชาดสากล 

     ๑.๑.๒  สภากาชาดไทย 

     ๑.๑.๓  ยุวกาชาด 

    ๑.๒  กลุมกิจกรรมสุขภาพ เปนการจัดกิจกรรมใหสมาชิกยุวกาชาดไดศึกษาและ

ฝกฝนทักษะการปองกันชีวิตและสุขภาพ  การเสริมสรางสมรรถภาพ มีความรูและทักษะในการรักษา

อนามัยของตนเอง และสงเสริมอนามัยของผูอื่น การปฐมพยาบาลและเคหะพยาบาล การเตรียมตัว 

ปองกันอุบัติภัยและภยันตรายตางๆเชน มีทักษาในการปองกันตนเองจากการถูกลวงละเมิดชีวิตครองครัว 

อิทธิพลจากสื่อและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยสาระเกี่ยวของเรื่อง  

     ๑.๒.๑  สุขภาพ 

     ๑.๒.๒  การปองกันชีวิตและสุขภาพ 

    ๑.๓  กลุมกิจกรรมสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี เปนการจัดกิจกรรมใหสมาชิกยุว

กาชาดไดรูจักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพท่ีดี รูจักปรับตัวเขากับผูอื่นและสังคมไดดีมีความสามัคคี 

มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีกับบุคคลทั่วไป ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลที่มีพ้ืนฐานการ

ดํารงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นประสบการณของ 

ยุวกาชาดที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสันติภาพ ซึ่งเปนพื้นฐานของการทํางานในดานอื่นๆตอไป ประกอบดวย

สาระเกี่ยวกับเรื่อง 



 
 

๑๕๙ 

     ๑.๓.๑  ความสามัคคีและความพรอมเพรียง 

     ๑.๓.๒  ความมีระเบียบวินัย 

     ๑.๓.๓  สัมพันธภาพและความเขาใจอันดี 

    ๑.๔  กลุมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให

สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเพื่อสนองตออุดมการณและวัตถุประสงคของยุวกาชาดมีความภาคภูมิใจใน

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และมรดกของชาติ พรอมที่จะอนุรักษสภาพแวดลอมและธรรมชาติ 

เปนผูที่มีความเสียสละ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวมประกอบดวยสาระเกี่ยวของกับเรื่อง 

     ๑.๔.๑  การบําเพ็ญประโยชน 

     ๑.๔.๒  การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ในแตละสาระของกิจกรรมหลักท้ัง ๔ กลุมกิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรับแตละสาระมาก

นอย หรือแตกตางกันไดตามความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น สภาพการณปจจุบัน  ความตองการ และ

ความสนใจของผูเรียน รวมทั้งความพรอมของสถานศึกษา ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

      ๒.  กิจกรรมพิเศษ  เปนกิจกรรมที่เสริมกิจกรรมหลักเพื่อสรางทักษะ  ความสามารถ  ความ

ถนัด หรือความสนใจของผูเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมไดและเม่ือผานเกณฑ

การใหเครื่องหมาย ผูเรียนจึงจะมีสิทธิประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้นๆกิจกรรมพิเศษมีจํานวน  ๕๔  

กิจกรรม 

 เงื่อนไข 

  ๑.  เวลาในการเขารวมกิจกรรม 

   การจัดกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล.... ไดกําหนดเวลาในการเขา

รวมกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 

                            -  ยุวกาชาดระดับ ๑ (ป.๑-๓)และยุวกาชาดระดับ ๒ (ป.๔-๖)  กําหนดเวลา

ในการเขารวมกิจกรรมปละ  ๔๐  ชั่วโมง 

      สวนการจัดกิจกรรมเพื่อรับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษของยุวกาชาดแตละประเภทอาจใชใน

เวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได 

  ๒.  การจัดกิจกรรม ควรจัดใหมีพิธีเปดและพิธีปดกิจกรรมยุวกาชาดทุกครั้ง กอนที่จะมีการ

ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเปนการฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ๒.๑  พิธีเปดกิจกรรมยุวกาชาด 

   ๒.๑.๑  เรียกสมาชิกเขาแถวครึ่งวงกลมหนาเสาธง 

   ๒.๑.๒  ชักธงยุวกาชาดขึ้นสูยอดเสา 

   ๒.๑.๓  สงบนิ่ง 

   ๒.๑.๔  กลาวคําปฏิญาณตนยุวกาชาด 

   ๒.๑.๕  ตรวจและรายงาน 



 
 

๑๖๐ 

   ๒.๑.๖  นัดหมายและชี้แจง 

      ๒.๒  พิธีปดกิจกรรมยุวกาชาด 

   ๒.๒.๑  เรียกสมาชิกเขาแถวครึ่งวงกลมหนาเสาธง 

   ๒.๒.๒  นัดหมายและชี้แจง 

   ๒.๒.๓  ชักธงยุวกาชาดลง 

   ๒.๒.๔  เลิกแถว 

      ๒.๓  กิจกรรมพิธีการ  ควรจัดกิจกรรมพิธีการยุวกาชาด เชน พิธีเขาประจําหมู พิธีทบทวน

คําปฏิญาณและสวนสนาน พิธีประดับเครื่องหมายตาง ๆ เปนตน 

      ๒.๔  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ควรสงเสริมใหยุวกาชาดไดบําเพ็ญประโยชนทั้งใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

 ๓.  ผูนํายุวกาชาดควรผานการฝกอบรมหลักสตูรผูนํายุวกาชาด 

 ๔.  สถานศึกษาควรใหมีจัดตั้งหมูยุวกาชาดตามขอบังคับ 

 การประเมินผลกิจกรรม 

  การประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาด เปนกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการ

ดานตาง ๆ ของผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งนอกจากพิจารณาความรูตามทฤษฎีแลวยังตองพิจารณาดานความ

ประพฤติและพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมที่เนนทักษะและการปฏิบัติตางๆดวยวิธีการประเมินที่

หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบงการประเมินผลออกเปน ๒ สวน คือ 

   ๑.  กิจกรรมบังคับ  เปนการประเมินผลเพื่อใหผูเรียนผานเกณฑการตัดสินเลื่อนชั้นหรือ 

จบหลักสูตร  โดยการเขารวมกิจกรรมและผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด มีการ

ประเมินผลตลอดภาคเรียน/ป โดยวิธีการสังเกต  การเขารวมกิจกรรม การซักถาม และการทดสอบ ทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกําหนดเกณฑการประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน” 

    ผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ผานการ

ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

    ไมผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมนอยกวารอยละ ๘๐ ปฏิบัติกิจกรรม 

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

๑. วิชาพิเศษ  เปนการประเมินผลเพื่อใหสมาชิกยุวกาชาดมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมาย

กิจกรรมพิเศษได เมื่อสมาชิกยุวกาชาดสามารถสอบผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

           กิจกรรมชุมนุม      

 หลักการ 

                  ๑.  เปนกิจกรรมที่เกิดจากการสรางสรรคและออกแบบกจิกรรมของผูเรียนตามความสมัคร

ใจ 



 
 

๑๖๑ 

                  ๒.  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนรวมกันทํางานเปนทีม  ชวยกันคิด  ชวยกันทํา  และชวยกัน

แกปญหา 

                  ๓.  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

                  ๔.  เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวยัและวุฒิภาวะของผูเรียน  รวมทั้งบริบทของ

สถานศึกษาและทองถิ่น 

 วัตถุประสงค 

                  ๑.  เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความตองการของตน 

                  ๒.  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความรู  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  ให

เกิดประสบการณท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

                  ๓.  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

                  ๔.  เพื่อใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย 

 ขอบขาย 

                  ๑.  เปนกิจกรรมจัดตามความสนใจของผูเรียน 

                  ๒.  เปนกิจกรรมที่จัดเสริมหลักสูตรสถานศึกษาในดานความรูและทักษะปฏิบัติ  ของ

ผูเรียน 

                  ๓.  สามารถจัดไดทั้งในและนอกสถานศึกษา  และทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 

 แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 

                  ๑.   กรณีชุมนุมที่ยังไมมีการจัดตั้ง  ใหผูเรียนรวมกันจัดตั้งชุมนุม  และเชิญครูที่ปรึกษา

รวมกันดําเนินกิจกรรมชุมนุมตามระเบียบปฏิบัติที่สถานศึกษากําหนด 

                  ๒.  กรณีชุมนุมที่มีการจัดตั้งแลว  ใหครูที่ปรึกษาชุมนุมสํารวจความสนใจของผูเรียนใน

การเลือกเขารวมชุมนุม 

                  ๓.  แตละชุมนุมมีการจัดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรู  และเผยแพรกิจกรรม 

                  ๔.  ครูที่ปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑการประเมินผล 

 เงื่อนไข 

                  ๑.  การจัดกิจกรรมชุมนุมในแตละระดับชั้น  ใหจัดตามโครงสรางหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

                  ๒.  สมาชิกของชุมนุม   ตองเขารวมกิจกรรม  รวมปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/

คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด 

 

 

 การประเมินผล 



 
 

๑๖๒ 

                  การประเมินผลกิจกรรม  เปนกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการดาน          

ตาง ๆ ซึ่งนอกจากพิจารณาความรูตามทฤษฎีแลว  ยังตองพิจาณาดานความประพฤติ  พฤติกรรมการเขา

รวมกิจกรรมที่เนนทักษะและการปฏิบัติตาง ๆ ดวยวิธีการประเมินที่หลากหลาย  และการประเมินตาม

สภาพจริง  โดยกําหนดเกณฑการประเมินเปน  “ผาน”  และ  “ไมผาน”  

    ผาน    หมายถึง    ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐  

ผานการปฏิบัติกิจกรรม  และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

   ไมผาน    หมายถึง    ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ  ปฏิบัติกิจกรรม  

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

  หลักการ 

                 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมที่ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  และ

พัฒนาการทางสมอง  เนนใหความสําคัญทั้งความรู  และคุณธรรมจริยธรรม  จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนคิด

สรางสรรคออกแบบกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนอยางหลากหลายรูปแบบ  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอ

สังคมในลักษณะจิตอาสา 

 วัตถุประสงค 

                  ๑.  เพื่อใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคม  

และประเทศชาติ 

                  ๒.  เพื่อใหผูเรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนอยาง

สรางสรรคตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

                  ๓.  เพื่อใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

                  ๔.  เพื่อใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 

                  ๕.  เพื่อใหผูเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 ขอบขาย 

                  เปนกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  และกิจกรรมจิตอาสา  

โดยผูเรียนดําเนินการดวยตนเองในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดงีาม  ความ

เสียสละตอสังคม  มีจิตอาสา  และมีจิตสาธารณะ 

 แนวการจัดกิจกรรม 

                 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  เนนใหผูเรียนรวมกันสํารวจและ

วิเคราะหสภาพปญหา  รวมกันออกแบบการจัดกิจกรรม  วางแผนการจัดกิจกรรม  ปฏิบัติกิจกรรมตาม



 
 

๑๖๓ 

แผน  รวมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม  รวมรายงานผล  พรอมทั้งประชาสัมพันธและเผยแพรผล

การจัดกิจกรรม 

                  การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  เลือกจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม

ไดท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  กลาวคือ   จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ  โครงงาน  หรือกิจกรรม  

หมายถึง  กิจกรรมที่ผูเรียนนําเสนอการจัดกิจกรรมตอโรงเรียน  เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทํา

โครงการ  โครงงาน  หรือกิจกรรม  ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดที่ชัดเจน  โดยมีการจัดกิจกรรมทั้ง

ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน  

 เงื่อนไข 

                   เวลาเขารวมกิจกรรม  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนอยาง

ตอเนื่องทุกภาคเรียน   เนนผูเรียนเปนผูจัดกิจกรรมดวยตนเองทุกข้ันตอนและตอเนื่อง  โดยมีครูเปนที่

ปรึกษากิจกรรม 

                  ผูเรียนจะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในเวลา  

สถานที่  หรือรูปแบบของกิจกรรมใดก็ได  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 

 การประเมินผลกิจกรรม 

                  การประเมินผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมให

ครบตามกรอบเวลาในโครงสรางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  และ

โครงสรางเวลาเรียนของสถานศึกษาดังนี้ 

                        ๑.   ระดับประถมศึกษา  (ป.๑-ป.๖)มีเวลาเขารวมกิจกรรมรวม  ๖๐  ชั่วโมง โดยมี

เวลาเขารวมกิจกรรมชั้น/ปละ  ๑๐  ชัว่โมง 

                        ๒.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-ม.๓)  มีเวลาเขารวมกิจกรรมรวม  ๔๕  ชั่วโมง  

โดยมีเวลาเขารวมกิจกรรมชั้น/ปละ  ๑๕  ชั่วโมง 

                        ๓.  มีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

     ผาน    หมายถึง   ผูเรียนมีเกณฑการผานดังนี้ 

     ๑. ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ดังนี้ 

      ๑.๑ ปฏิบัติกิจกรรมชั้น/ปละ  ๑๐  ชัว่โมง ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.

๖) 

      ๑.๒ ปฏิบัติกิจกรรมชั้น/ปละ  ๑๕  ชัว่โมง  ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

     ๒. มีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดคิดเปนรอยละ 

๘๐ ทุกชั้นป 

      ไมผาน    หมายถึง   ผูเรียนมีเกณฑการไมผานดังนี้ 

      ๑. ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ดังนี้ 

       ๑.๑  ปฏิบัติกิจกรรมชั้น/ปละต่ํากวา  ๑๐  ชั่วโมง ในระดับประถมศึกษา   



 
 

๑๖๔ 

(ป.๑-ป.๖) 

       ๑.๒ ปฏิบัติกิจกรรมชั้น/ปละต่ํากวา  ๑๕  ชั่วโมง ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

      ๒. มีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดต่ํากวา   

รอยละ ๘๐ ทุกชั้นป 

       กรณีท่ีผูเรียนไมผาน  ครูที่ปรึกษาตองใหผูเรียนซอมเสริมการทํากิจกรรมให

ครบตามกรอบเวลาที่กําหนดในโครงสรางของหลักสูตรหรือปฏิบัติกิจกรรมอื่นท่ีมีจุดมุงหมายสอดคลองกับ

กิจกรรมท่ีกําหนดเปนการทดแทนและประเมินผลตามเกณฑท่ีกําหนด 

การประเมินผลการเรียน 

 ๑.  การประเมินผลการเรียนรูรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

  ๑.๑  ครูผูสอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

เปนผูกําหนดวิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลการเรียนรูในแตละรายวิชา ซึ่งทั่วไปจะมีการ

ประเมินในระหวางเรียนและการประเมินเมื่อจบการเรียนแตละรายวิชา 

  ๑.๒ เครื่องมือที่ใชในการประเมินจะตองมีหลากหลายและสอดคลองกับผลการเรยีนรูที่

คาดหวัง โดยทั่วไปจะตองมีการประเมินกลางภาคเรียน  ปลายภาคเรียน การประเมินจากผลงาน การ

ประเมินจากแฟมสะสมผลงาน การสอบปฏิบัติ การสัมภาษณ รวมถึงการประเมินโดยใชแบบสังเกตและ

แบบบันทึกตาง ๆ แลวปรับผลการประเมินจากเครื่องมือและวิธีการประเมินรูปแบบตาง ๆ ใหเปนคะแนน 

โดยทั่วไปจะปรับคะแนนเต็มใหเปน ๑๐๐ 

  ๑.๓ การใหระดับผลการเรียนของแตละรายวิชา จะใชวิธีอิงเกณฑหรือตัวชี้วัด ตาม

มาตรฐานหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยจะใหระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการ

ประเมิน ดังนี้ 

  ๔       หมายถึง  ผลการเรียน ดีเยี่ยม ไดคะแนนรอยละ ๘๐ - ๑๐๐ 

  ๓.๕   หมายถึง  ผลการเรียน ดีมาก ไดคะแนนรอยละ ๗๕-๗๙ 

  ๓      หมายถึง   ผลการเรียน ด ี ไดคะแนนรอยละ ๗๐-๗๔ 

  ๒.๕  หมายถึง  ผลการเรียน คอนขางดี  ไดคะแนนรอยละ ๖๕-๖๙ 

๒      หมายถึง   ผลการเรียน นาพอใจ  ไดคะแนนรอยละ ๖๐-๖๔ 

  ๑.๕  หมายถึง   ผลการเรียน พอใช ไดคะแนนรอยละ ๕๕-๕๙ 

  ๑     หมายถึง    ผลการเรียน ผานเกณฑขั้นต่ํา ไดคะแนนรอยละ ๕๐-๕๔ 

  ๐     หมายถึง    ผลการเรียน ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา ไดคะแนนรอยละ ๑-๔๙ 

  ๑.๔ ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา นักเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 

  ๑.๕ นักเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานมาตรฐานตามเกณฑที่โรงเรียน

กําหนด 



 
 

๑๖๕ 

  ๑.๖ นักเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน

รายวิชาใดวิชาหนึ่งเปน “๐”  หรือ “๑”  จะตองทํากิจกรรมหรือเรียนเสริมตามที่ครูผูสอนกําหนด โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน แลวจึงสอบแกตัวไดไมเกิน 

๒ ครั้ง 

  ๑.๗ ในกรณีท่ีไมสามารถใหระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ ใหใชตัวอักษรระบุเง่ือนไข

ของผลการเรียน ดังนี้ 

   “มส”  หมายถึง  นักเรียนไมมีสิทธิ์เขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจาก

นักเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการ

วัดผลปลายภาคเรียน 

   “ร” หมายถึง  รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมได เนื่องจาก

นักเรียนไมมีขอมูลผลการเรียนรายวิชานั้นครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน  

ไมไดสงงานที่มอบหมายใหทําซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทําให

ประเมินผลการเรียนไมได 

 ๒. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  การประเมินจะใหเปนผานและไมผาน กรณีท่ีผานใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม  ดี 

และผาน ดังนี้ 

  ๒.๑ การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา โดย

กําหนดเกณฑการตัดสิน เปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

   ดีเยี่ยม หมายถึง  มีผลงานแสดงถึงความสามารถในการอาน  

   คิดวิเคราะหและเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 

   ดี         หมายถึง  ผลงานแสดงถึงความสามารถในการอาน  

   คิดวิเคราะหและเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 

   ผาน  หมายถึง  ผลงานแสดงถึงความสามารถในการอาน  

    คิดวิเคราะหและเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับแต 

    ยังมีขอบกพรองบางประการ 

   ไมผาน หมายถึง   ไมมีผลงานแสดงถึงความสามารถในการอาน  

    คิดวิเคราะหและเขียนหรือถามีผลงาน ผลงานนั้น 

    ยังมีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไข 

    หลายประการ 

  ๒.๒ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ครอบคลุมสดมภดังตอไปนี้ 

  ๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒.  ซื่อสัตยสุจริต 
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๓.  มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖.  มุงมั่นในการทํางาน 

๗.  รักความเปนไทย 

๘.  มีจิตสาธารณะ 

   โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

   ดีเยี่ยม หมายถึง  ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัยและ 

  นําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อประโยชนสุขของตนเอง 

  และสังคม 

   ดี         หมายถึง  ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

   เพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม 

   ผาน  หมายถึง  ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที ่

    โรงเรียนกําหนด 

   ไมผาน หมายถึง   ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและ 

   เงื่อนไขที่โรงเรียนกําหนด 

 

 

 

 ๓. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ๓.๑ ในแตละภาคเรียน ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จัดทําแบบ

บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สําหรับใชบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมในภาคเรียนนั้น ๆ แลวใหครู

ที่ปรึกษาลงนามรับรอง 

  ๓.๒ เมื่อสิ้นภาคเรียนใหครูที่ปรึกษากิจกรรม รวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม

ดังกลาวสงนายทะเบียนวัดผลเพื่อบันทึกเปนขอมูล  นักเรียนจะตองปฏบิัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม

เกณฑขั้นต่ําที่โรงเรียนกําหนด จึงจะถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม ๓ 

ลักษณะ ดังนี้ 

   ๓.๒.๑  กิจกรรมแนะแนว 

   ๓.๒.๒ กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบดวย 

   ๓.๒.๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

   ๓.๒.๒.๒  กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
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   ๓.๒.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน นักเรียนจะตองมีจํานวน

ชั่วโมงในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมไมต่ํากวา ๘ ชั่วโมง/ภาคเรียน  

  ใหใชตัวอักษรที่แสดงผลการประเมิน ดังนี้ 

  “ผ” หมายถึง  นักเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมี

ผลงานตามระเบียบการวัดประเมินผลโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

  “มผ”   หมายถึง  นักเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมแตไมมี

ผลงานตามระเบียบการวัดประเมินผลโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

 ๔. การเปลี่ยนผลการเรียน 

  ๔.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน   “๐”  

   โรงเรียนจัดใหมีการสอนซอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่นักเรียน

สอบไมผานกอน แลวจึงสอบแกตัวไดไมเกิน ๒ ครั้ง ถานักเรียนไมดําเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลาที่

โรงเรียนกําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน ทั้งนี้ตอง

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ถาสอบแกตัวสองครั้งแลวยังไดรับผลการเรียน “๐” อีก 

โรงเรียนจะแตงตั้งคณะกรรมการเก่ียวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของนักเรียน โดยถือปฏิบัติดังนี้ 

   ๑)  ถาเปนรายวิชาพื้นฐานใหเรียนซ้ําในวิชานั้น 

   ๒)  ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติมใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ทั้งนี้อยูใน

ดุลยพินิจของโรงเรียน  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมและหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา 

เรียนแทนรายวิชาใด 

  ๔.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 

   การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ใหดําเนินการ ดังนี้ 

   ใหนักเรียนดําเนินการแกไข “ร” ตามสาเหตุเมื่อนักเรียนแกไขปญหาเสร็จแลว 

ใหไดรับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต ๐-๔) 

   ถานักเรียนไมดําเนินการแกไข “ร” ใหครูนําขอมูลที่มีอยูตัดสินผลการเรียน  

ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยายเวลาการแก “ร”  ออกไปอีกไมเกิน  ๑ ภาค

เรียน ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น เมื่อพนกําหนดนี้แลว หากผลการเรียนเปน 

“๐” ใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ 

  ๔.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 

   การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้ 

   ๑. กรณีนักเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ แต

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหโรงเรียนจัดใหเรียนเพิ่มเติม โดยใชชั่วโมงสอนซอมเสริม

หรือใชเวลาวางหรือใชวันหยุดหรือมอบหมายงานใหทํา จนมีเวลาเรียนครบตามที่กําหนดไวสําหรับรายวิชา

นั้น แลวจึงใหวัดผลปลายภาคเรียนเปนกรณีพิเศษ ผลการแก “มส” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “๑” 
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การแก “มส” กรณีนี้ใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ถานักเรียนไมมาดําเนินการแก “มส” 

ตามระยะเวลาที่กําหนดไวนี้ใหเรียนซ้ํา ยกเวนแตมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยาย

เวลาการแก “มส” ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน  แตเมื่อพนกําหนดนี้แลวใหดําเนินการ ดังนี้ 

         ๑)  ถาเปนรายวิชาพื้นฐานใหเรียนซ้ําในวิชานั้น 

       ๒)  ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติมใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียน  ใหเรียนซ้ํา หรือ

เปลี่ยนวิชาเรียนใหม 

   ๒. กรณีนักเรียนไดผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ 

ของเวลาเรียนทั้งหมดใหโรงเรียนดําเนินการดังนี้ 

         ๑)  ถาเปนรายวิชาพื้นฐานใหเรียนซ้ําในวิชานั้น 

       ๒)  ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติมใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียน  ใหเรียนซ้ํา หรือ

เปลี่ยนวิชาเรียนใหม 

      ในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน

วาเรียนแทนรายวิชาใด 

   การเรียนซ้ํารายวิชา หากนักเรียนไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัวสอง

ครั้งแลว ไมผานเกณฑประเมิน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนในการจัดใหเรียน

ซ้ํา ในชวงใดชวงหนึ่งที่โรงเรียนเห็นวาเหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวางหลังเลิกเรียน ภาคฤดู

รอน เปนตน 

   ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผูเรียนยังมีผลการเรียน “๐”  “ร”  “มส”  ให

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนเปดภาคเรียนปการศึกษาถัดไป โรงเรียนอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดู

รอน เพื่อแกไขผลการเรียนของนักเรียนได ทั้งนี้ หากโรงเรียนไมสามารถดําเนินการเปดทําการเรียนการ

สอนภาคฤดูรอนได ใหตนสังกัดเปนผูพิจารณาประสานงานใหมีการดําเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน

เพื่อแกไขผลการเรียนของนักเรียน 

  ๔.๔ การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” 

   ในกรณีท่ีนักเรียนไดผลการเรียน “มผ” โรงเรียนตองจัดสอนซอมเสริมใหผูเรียน

ทํากิจกรรมในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” 

เปน “ผ” ได ทั้งนี้ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของ

โรงเรียนที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน แตตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในป

การศึกษานั้น 

 ๕. การเลื่อนชั้น 

  เมื่อสิ้นปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปนี้ 

  ๕.๑ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไดรับการตัดสินผลการเรียนผานตามเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด 
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  ๕.๒ ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด

ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  คุณลกัษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ๕.๓ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นควรไดไมต่ํากวา ๑.๐๐ 

  ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไมผานเกณฑการประเมิน โรงเรียนสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับการ

แกไขในภาคเรียนถัดไป  ทั้งนี้สําหรับภาคเรียนที่ ๒ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น 

 ๖. การเรียนซ้ําชั้น 

  นักเรียนที่ไมผานรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับ

ที่สูงขึ้น โรงเรียนอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้นได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรู

ความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 

  การเรียนซ้ําชั้น มี ๒ ลักษณะคือ 

  ๖.๑ ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้น ต่ํากวา ๑.๐๐ และมีแนวโนมวา

จะเปนปญหาตอการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

  ๖.๒ ผูเรียนมีผลการเรียน ๐  ร  มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนในป

การศึกษานั้น 

  ทั้งนีห้ากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือท้ัง  ๒ ลักษณะ ใหโรงเรียนแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณา  หากเห็นวาไมมีเหตุอันสมควรก็ใหซ้ําชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และใหใชผล

การเรียนใหมแทน หากพิจารณาแลวไมตองเรียนซ้ําชั้น ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนในการแกไขผลการ

เรียน 

 ๗. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ 

  ๗.๑ ในแตละภาคเรียนนักเรียนจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา

เพิ่มเติมตามท่ีโรงเรียนกําหนด ในกรณีที่มีความจําเปนไมสามารถเรียนไดตลอดภาคเรียน นักเรียนสามารถ

ขอถอนรายวิชาและนักเรียนตองลงทะเบียนเรียนใหมตามกําหนดเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและงานวิชาการเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของโรงเรียน 

  ๗.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ในแตละภาคเรียนตองไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยที่ปรึกษาและผูปกครอง  เมื่อลงทะเบียนเรียน นักเรียนสามารถขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน

ไดภายในเวลาไมเกิน  ๒  สัปดาห 

 ๘. การเทียบโอนผลการเรียน 

  โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได โดยการนําความรู ทักษะและประสบการณที่

ไดจากการศึกษารูปแบบตาง ๆ หรือจากการประกอบอาชีพ มาเทียบโอนเปนผลการเรียนของหลักสูตรใด

หลักสูตรหนึ่งในระดับที่กําลังศึกษาอยู 

  การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน ใหโรงเรียนดําเนินการไดดังนี้ 



 
 

๑๗๐ 

  ๘.๑ พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลที่แสดงความรูความสามารถของ

ผูเรียนในดานตาง ๆ  

  ๘.๒ พิจารณาจากความรูและประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การ

สัมภาษณ ฯลฯ  

  ๘.๓ พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติไดจริง  

  ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎกระทรวงและระเบียบที่กระทรวงศึกษากําหนดขึ้น 

  รายวิชาพื้นฐาน เปนวิชาบังคับที่นักเรียนทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนและตองไดรับ

การประเมินผลการเรียนในแตละรายวิชา ไมต่ํากวา ๑ สาระการเรียนรูในรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตร

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗) ครอบคลุมสาระการ

เรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ 

  มาตรฐานการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรู  ตวัชี้วัด สาระการเรียนรูของรายวิชา

พื้นฐานแตละรายวิชาไดจัดทําไวในหลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน 

  รายวิชาเพิ่มเติมท่ีจัดทําไวแลวขณะนี้ไดแยกไวตามกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหนักเรียน

สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมไดตามความถนดั ความสนใจและศักยภาพของตนเอง  โรงเรียนจะจัดใหมีการ

พัฒนาและปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติมใหม ๆ เพื่อใหทันตอความตองการของนักเรียน และทันตอ

ความกาวหนาทางวิชาการที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วตลอดเวลา 

 

 


