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 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล 
สังคมไทย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี มีศักยภาพในการแข่งขัน และ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
   โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล 
(เจริญราษฎร์อุทิศ) พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหาร
จัดการเวลาเรียน และปรับมาตรฐานและตัวชี้วัดสอดคล้องกับค าสั่ง สพฐ . ที่ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศ สพฐ. ที่ ๙๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี
เงื่อนไขและระยะเวลาในการใช้หลักสูตร ดังนี้ 

๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  
๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ 
๓. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระทุกชั้นเรียน 
๔. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

๔.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๔.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ทั้งนี้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นางรัตนา  เสริมศรี)     (นางประณัฐธิลักษณ์  จารุวัฒนะ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)           โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
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ค าน า 

 
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น

อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องมีหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือใช้จัดการ
เรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายในการศึกษา  ปีการศึกษา 2๕๖๒ โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๐)  เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้  และทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช    2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๐) ซึ่งภายในเล่มของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง
เวลาเรียน  ค าอธิบายรายวิชา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ การวัด
ประเมินผล/การจบหลักสูตร และมาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นปี  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
และยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ ๓  เทคโนโลยี
สารสนเทศแบะการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 
๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลง
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๙๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓  
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เป็นต้นมา  ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ผู้อ านวยการ  
คณะครู  และผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ทุกท่าน  ที่ร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น และสามารถ
พัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 
 
 
 
                 (นางประณัฐธิลักษณ์  จารุวัฒนะ) 
          ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
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แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินงานวิชาการสถานศึกษา 
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๑. ความน า 
 กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว  ทั้งด๎านวิทยาการ สังคม 

เศรษฐกิจฐานความรู๎ (Knowledge-based Economy) และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให๎แตํ
ละประเทศไมํสามารถปิดตัวอยูํโดยล าพัง จะต๎องรํวมมือและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การด ารงชีวิตของคนใน
แตํละประเทศมีการติดตํอสื่อสารซึ่งกันและกันมากขึ้น มีความรํวมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก๎ปัญหาตํางๆ
รํวมกันมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สังคมโลกในยุคปัจจุบันก็เต็มไปด๎วยข๎อมูลขําวสาร ท าให๎คนต๎องคิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพ่ือให๎ทันกับเหตุการณ์ในสังคมที่มีความสลับซับซ๎อนมากขึ้น สิ่งเหลํานี้
น าไปสูํสภาวการณ์ของการแขํงขันทางเศรษฐกิจ การค๎า และอุตสาหกรรมระหวํางประเทศ อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ 
และเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให๎หลายประเทศต๎องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัว
บํงชี้ที่สาคัญประการหนึ่งส าหรับความพร๎อมในการเข๎าสูํศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแขํงขันในเวทีโลก
ของแตํละประเทศ ดังนั้น ประเทศท่ีจะอยูํรอดได๎หรือคงความได๎เปรียบก็คือประเทศที่มีอ านาจทางความรู๎ และ
เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ (Learning Society) 

การกระจายอ านาจทางการศึกษาให๎สถานศึกษาเปิดโอกาสให๎ชุมชนมีสํวนรํวม  พัฒนาภารกิจ รํวม
ตัดสินใจ จัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสํงเสริมคุณภาพการศึกษาไปสูํมาตรฐานการศึกษาที่พึงประสงค์ 
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 27 ระบุวํา ให๎คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาตํอ และในวรรคที่สองของมาตรานี้ระบุวํา ให๎สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน๎าที่จัดท าสาระ
ของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

หลักสูตรสถานศึกษา เป็นหลักสูตรที่มีหุ๎นสํวนการท างานรํวมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ที่มีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมภาระงานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกด๎านของสถานศึกษา การก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน จึงเป็น
เปูาหมายของคุณภาพการศึกษา อันเป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับภูมิสังคม คือสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อมของชุมชน ซึ่งเป็นมวลประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู๎เรียนตามศักยภาพของแตํละ
บุคคล   
 เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) พุทธศักราช  25๖๒ (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต๎กรอบหลักสูตรท๎องถิ่น  จุดเน๎น  ความต๎องการของชุมชน 
และบุคลากรทุกฝุายของโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคน
ในระดับประถมศึกษา ให๎มีคุณภาพด๎านความรู๎ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  

มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ในเอกสารนี้ ชํวยท าให๎เห็นผลการพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชํวยให๎ครูและบุคลกรทางการศึกษารํวมกันพัฒนาหลักสูตรได๎อยําง
มั่นใจ ท าให๎การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชํวยให๎
เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ และชํวยแก๎ปัญหาการเทียบโอนระหวํางสถานศึกษา        

การจัดหลักสูตรสถานศึกษาประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่คาดหวังได๎  เพราะได๎รับความรํวมมือ
จากทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องทั้งระดับ  ชุมชน  ครอบครัว  และบุคลากรของโรงเรียน  ต๎องรํวมรับผิดชอบ โดย
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รํวมกันท างานอยํางเป็นระบบ และตํอเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ สํงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนไปสูํคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ 
 
 
 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจต
คติ ที่จ าเป็นตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อวําทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ  
 
 
 
 

                          
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิด

สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสารมีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษา
ถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตํอรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจนการ
เลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยําง
สร๎างสรรค์  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตํางๆ  ที่เผชิญได๎ 
อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตํางๆ ไปใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  การท างาน และการอยูํรํวมกันในสังคม
ด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตําง ๆ อยํางเหมาะสม 
การปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึง
ประสงคท์ี่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การท างาน  
การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

วิสัยทัศน ์

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  มุํงพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามก าหนด  เพ่ือให๎ผู๎เรียนรู๎จักตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม รู๎จักการเรียนรู๎
วิธีคิดและเรียนรู๎วิธีเรียนรู๎  สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก  ดังนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  เป็นคุณลักษณะในฐานะพลเมืองไทย  ต๎องรู๎คุณคํา  หวงแหน และเทิดทูน
สถาบันสูงสุดของชาติ                    

2.  ซื่อสัตย์สุจริต  เป็นคุณลักษณะที่ผู๎เรียนมีจิตส านึกคํานิยม  และมีคุณธรรม  จริยธรรม ในการอยูํ
รํวมกันกับผู๎อื่นในสังคมอยํางมีความสุข 

3.  มีวินัย  เป็นคุณลักษณะของผู๎เรียนด๎านการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมอยํางมีความ
รับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อ่ืน                                           

4.  ใฝ่เรียนรู้  เป็นคุณลักษณะของผู๎เรียนด๎านความกระตือรือร๎นในการแสวงหาความรู๎  อยากรู๎อยาก
เห็น  รักการอํานการเขียน  การฟัง  รู๎จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผลทั้งด๎านตนเอง  และรํวมกับผู๎อ่ืนด๎วยความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน  และเปิดความคิดใหมํๆ   

5.  อยู่อย่างพอเพียง  เป็นคุณลักษณะของผู๎เรียนนารด ารงชีวิตอยํางมีความพอปประมาณ  ใช๎สิ่งของ
อยํางประหยัด พอใจในสิ่งที่ตนมีอยูํบนหลักเหตุผล และมีภูมิค๎ุมกันที่ดี                              

6.  มุ่งม่ันในการท างาน  เป็นคุณลักษณะของผู๎เรียนที่มีจิตส านึกในการใช๎บริหารงานและทรัพยากร
อยํางคุ๎มคําและยั่งยืน  ในการท างานตามความคิดสร๎างสรรค์  มีทักษะและมํุงมั่นตํอความส าเร็จของงาน 

7.  รักความเป็นไทย  เป็นคุณลักษณะของผู๎เรียนที่รู๎จักหวงแหน  อนุรักษ์พัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย  
ประพฤติตามวัฒนธรรมไทยให๎คงอยูํคูํไทย                          

8.  มีจิตสาธารณะ  เป็นคุณลักษณะที่ผู๎เรียนได๎ท าประโยชน์ตามความสามารถ  ความถนัด  และ
ความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  มีจิตมุํงท าประโยชน์ตํอครอบครัว  
ชุมชน  สังคม 
 
 
 
 
 

ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  จัดสภาพแวดล๎อมนําอยูํ นักเรียนสุขภาพดี มี
ความรู๎คูํคุณธรรม มุํงยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รู๎เทําทันเทคโนโลยี มีสํวน
รํวมกับชุมชน บริหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

วิสัยทัศน์โรงเรียน 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

4                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

 
 

๑. จัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และ
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2553 

๒. พัฒนาผู๎ เรียนให๎มีคุณธรรมน าความรู๎  เน๎นกระบวนการคิด มีทักษะการใช๎ เทคโนโลยี                         
รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. สํงเสริมและพัฒนาการใช๎สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาให๎เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพอยํางสูงสุด 

๔. พัฒนาบุคลากรครู ให๎มีความรู๎ ความสามารถ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

๕. พัฒนาสภาพสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนให๎สวยงาม สะอาด รํมรื่น ปลอดภัยเอื้อตํอการเรียนรู๎ 
๖. สนับสนุนให๎ครู  ผู๎ปกครอง  คณะกรรมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู๎น าชุมชน  หนํวยงานภายในและ

ภายนอกสังกัดและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องอ่ืนๆ มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย 

๗. สํงเสริมให๎ผู๎เรียน  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  มีจิตส านึกในความรักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์  ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รักและภูมิใจในท๎องถิ่น 

 
 
 
 

๑. สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ และหนํวย
การเรียนรู๎ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดีมีปัญญา สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

๒. ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู๎สามารถในการจัดการเรี ยนรู๎    
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เน๎นกระบวนการคิดวิเคราะห์  แก๎ปัญหา และปฏิบัติจริง  มีขวัญก าลังใจ
ในการท างาน 

๓. นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔. นักเรียนมีความสามารถใช๎สื่อเทคโนโลยี ใช๎ชีวิ ตอยํางพอเพียง มีจิตอาสาเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ รักความเป็นไทย  ภาคภูมิใจในท๎องถิ่น  และรํวมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

๕. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนได๎ตามศักยภาพ 

๖. สถานศึกษาได๎รับความรํวมมือจาก  ผู๎ปกครอง ชุมชน องค์กรตําง ๆ  เพ่ือการระดมทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ในการจัดประสบการณ์เรียนรู๎ที่หลากหลายแกํผู๎เรียน 

๗. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พร๎อมรับการประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอก เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

๘. สํงเสริมให๎ผู๎เรียน  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  มีจิตส านึกในความรักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์  ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

5                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
๑.  โครงสร้างแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) พุทธศักราช 

๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
ก าหนดโครงสร๎างเวลาเรียน ดังนี้ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

   ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
   คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
   วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 
   ภาษาตํางประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 รายวิชา/กิจกรรม ที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม

ความพร้อม และจุดเน้น 
 

    หน๎าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน  

(เพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น) 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ลูกเสือ – ยุวกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   กิจกรรมชมรม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
เพ่ิมเวลารู้   
   ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
   พลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
   ดนตร-ีนาฏศลิป ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
   สํงเสริมศลีธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
   ภาษาจีน - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   พัฒนาทักษะภาษาไทย - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   พัฒนาทักษะคณิตศาสตร ์ - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร ์ - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเพ่ิมเวลารู ้ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

6                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

๒.  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช  ๒๕๖๐) เป็นโครงสร๎างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในแตํละชั้นปี 
 

โครงสร้างหลักสตูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาตํางประเทศ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๑๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
กิจกรรม ๑ แนะแนว ๔๐ 
กิจกรรม ๒ ลูกเสือ – ยุวกาชาด ๔๐ 
กิจกรรม ๓ กิจกรรมชมรม ๓๐ 
กิจกรรม ๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

7                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

โครงสร้างหลักสตูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาตํางประเทศ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๒๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
กิจกรรม ๑ แนะแนว ๔๐ 
กิจกรรม ๒ ลูกเสือ – ยุวกาชาด ๔๐ 
กิจกรรม ๓ กิจกรรมชมรม ๓๐ 
กิจกรรม ๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

8                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

โครงสร้างหลักสตูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๓๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
กิจกรรม ๑ แนะแนว ๔๐ 
กิจกรรม ๒ ลูกเสือ – ยุวกาชาด ๔๐ 
กิจกรรม ๓ กิจกรรมชมรม ๓๐ 
กิจกรรม ๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

9                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

โครงสร้างหลักสตูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๔๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
กิจกรรม ๑ แนะแนว ๔๐ 
กิจกรรม ๒ ลูกเสือ – ยุวกาชาด ๔๐ 
กิจกรรม ๓ กิจกรรมชมรม ๓๐ 
กิจกรรม ๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

10                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

โครงสร้างหลักสตูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๕๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
กิจกรรม ๑ แนะแนว ๔๐ 
กิจกรรม ๒ ลูกเสือ – ยุวกาชาด ๔๐ 
กิจกรรม ๓ กิจกรรมชมรม ๓๐ 
กิจกรรม ๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

11                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

โครงสร้างหลักสตูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๖๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
กิจกรรม ๑ แนะแนว ๓๐ 
กิจกรรม ๒ ลูกเสือ – ยุวกาชาด ๔๐ 
กิจกรรม ๓ กิจกรรมชมรม ๔๐ 
กิจกรรม ๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

12                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน       เวลาเรียน (ชม./ปี) 
 
ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย      จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย      จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย      จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย      จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย      จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย      จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

13                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑  รายวิชาวิภาษาไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑      เวลาเรียน  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาหลักอํานออกเสียงพยัญชนะ สระ ค า ค าคล๎องจอง ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์  ค าท่ี
มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา  ค าควบกล้ า  ค าท่ีมีอักษรน าและข๎อความ  ความหมายของค า 
อํานจับใจความจากนิทาน  เรื่องเลําสั้นๆ บทร๎องเลํนและบทเพลง  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยและกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ตอบค าถาม คาดคะเนเหตุการณ์  และเลําเรื่องยํอของเรื่องท่ีอําน  อําน
หนังสือตามความสนใจและหนังสือท่ีก าหนด อํานความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีมักพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การเขียนค าพื้นฐานในบทเรียน  ค าคล๎องจองและประโยค
งํายๆ (บูรณาการกรุงเทพฯ ศึกษา เรื่อง การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า  ค าสั่งงํายๆ   การจับใจความส าคัญใน
การฟังและดู) เรื่องเลําและสารคดีส าหรับเด็ก  นิทาน  การ์ตูน  (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล) 
การตอบค าถามและพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  การแนะน า
ตนเอง  การขอความชํวยเหลือ  การกลําวค าขอบคุณ  ค าขอโทษ   การอํานและเขียนพยัญชนะและสระ  ผัน
วรรณยุกต์  การสะกดค า  การแจกลูกค า   มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา  การแตํง
ประโยคงํายๆ  การตํอค าคล๎องจอง  การแสดงข๎อคิดท่ีได๎จากการอํานหรือการฟัง  นิทาน  เรื่องสั้นงํายๆ  ปริศนา
ค าทาย  บทร๎องเลํน  บทอาขยาน  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  การทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและ
ตามความสนใจ 

โดยใช๎กระบวนการอํานและการเขียน   กระบวนการแสวงหาความรู๎ กระบวนการกลุํม  กระบวนการ
คิด  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก การต้ังค าถาม ตอบค าถาม ใช๎ทักษะการฟัง การดูและการพูด กระบวนการ
สร๎างความคิดรวบยอด  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สื่อสารได๎ถูกต๎อง  
 มีมารยาทและมีนิสัยรักการอําน  การฟัง  การดู  การพูด  และการเขียน รักการเรียนภาษาไทย เห็น
คุณคํ าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย  รักความเป็นไทย (บู รณาการโตไปไมํ โกง ) รักชา ติ 
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ใฝุรู๎ใฝุเรียน  มุํงมั่นในการท างาน อยูํอยํางพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) สามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
 
 ตัวชี้วัด   
          ต้องรู้ 
 ท ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕, ป.๑/๖, ป.๑/๗  

ท ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒  
ท ๓.๑   ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔  
ท ๔.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ท ๕.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒        

         ควรรู้ 
ท ๑.๑  ป.๑/๘  
ท ๒.๑   ป.๑/๓   
ท ๓.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๕   
ท ๔.๑   ป.๑/๔ 

          รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

14                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท ๑๒๑๐๑  รายวิชาภาษาไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒      เวลาเรียน  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษา  เรียนรู๎  การอํานออกเสียงค า และความหมายของค า  ค าคล๎องจอง ข๎อความ บทร๎อยกรอง  งําย 
ๆ ท่ีประกอบด๎วยค าพื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ไมํน๎อยกวํา  ๘๐๐  ค า  รวมท้ังค าท่ีใช๎ในกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อื่น ๆ อํานจับใจความจากสื่อตําง ๆ  จากหนังสือตามความสนใจ  หนังสือท่ีครูและนักเรียนก าหนด
รํวมกัน  การอํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย  และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข๎อแนะน าศึกษา  เรียนรู๎  การคัดลายมือด๎วยตัว
บรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การเขียนประสบการณ์เกี่ยวกับการท าผ๎ามัดย๎อม (บูรณา
การหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล) 

ศึกษา  เรียนรู๎  การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า  ค าสั่งท่ีซับซ๎อน  การจับใจความ  และการพูดแสดง
ความคิดเห็น  ความรู๎สึก จากเรื่องท่ีฟังและดู  ท้ังท่ีเป็นความรู๎และความบันเทิง  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ศึกษา  เรียนรู๎  การเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  การเขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า   
การแจกลูก  การอํานเป็นค า  มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา  

การผันอักษรกลาง อักษรสูง  และอักษรต่ า  ค าท่ีมีตัวการันต์  ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  ค าท่ีมีอักษรน า 
ค าท่ีมีความหมายตรงข๎าม  ค าท่ีมี  รร  การแตํงประโยค  การเรียบเรียงประโยคเป็นข๎อความสั้น ๆ  การบอก
ลักษณะของค าคล๎องจอง   และการเลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นศึกษา  เรียนรู๎   การระบุข๎อคิดท่ีได๎
จากการอําน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก  บทร๎องเลํนในการละเลํนของเด็กไทย  การทํองจ าบทอาขยานท่ี
ก าหนดและบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคําโดยใช๎กระบวนการอําน  กระบวนการเขียน   การฟัง  การดู  และการพูด  
อยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์ บอก  ระบุ   เขียน  สะกดค า  แจกลูก  อํานเป็นค า  ผันอักษร  แตํงประโยค  
เลือกใช๎   และทํองจ า  น าความรู๎  ข๎อคิด ท่ีได๎จากการอําน  การฟัง  ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน (บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)   

เพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  เกี่ยวกับการอําน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด หลักการใช๎ภาษา  
วรรณคดีและวรรณกรรม  มีมารยาทในการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด  มีนิสัยรักการอําน  
เหมาะสมกับ ระดับชั้น     

  
ตัวชี้วัด  
ต้องรู้  

         ท ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗  
ท ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๓  
ท ๓.๑  ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖ 
ท ๔.๑ ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  

 ท ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
 ควรรู ้
       ท ๑.๑ ป.๒/๘  

ท ๒.๑  ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
ท ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๗ 

 ท ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๕ 
          รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

15                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑  รายวิชาภาษาไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓      เวลาเรียน  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาหลักการอํานออกเสียงค า บทร๎อยกรอง อธิบายความหมายของค าv ตั้งค าถามและตอบค าถาม
จากเรื่องที่อําน  ระบุใจความส าคัญและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน  อํานหนังสือตามความสนใจ อําน
ข๎อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข๎อแนะน า  อธิบายความหมายของข๎อมูลจากแผนภาพ แผนที่ 
และแผนภูมิ  มีมารยาทในการอําน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจ าวัน  
จดหมายลาครู  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน  เลํารายละเอียดการท าผ๎ามัดย๎อม (บูรณา
การหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การเลํารายละเอียดวิธีการท าผ๎ามัดย๎อม)  บอกสาระส าคัญ  
ตั้งค าถามและตอบค าถาม พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  ระบุชนิด
หน๎าที่ของค า  ใช๎พจนานุกรม  แตํงประโยค  แตํงค าคล๎องจองและค าขวัญ  ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น  
ระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอําน  เพลงพ้ืนบ๎านและเพลงกลํอมเด็ก (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง เพลงกลํอม
เด็ก) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อําน  ทํองจ าบทอาขยาน 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการอําน การเขียน การฟัง การดูและการพูด  เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจใน
หลักเกณฑ์การใช๎ภาษา  มีทักษะกระบวนการสื่อสาร  กระบวนการคิด  การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น  
การสรุปความรู๎  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจในการเรียนรู๎  ใช๎ความสามารถในการสื่อสารกับผู๎อ่ืน ให๎เข๎าใจ
ตรงกัน  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจและเห็นคุณคําในภาษาไทย  ให๎เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มี
มารยาทในการอําน  การเขียน  การฟัง  การดูและและการพูด  เห็นคุณคําภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็น
ไทยและมีจิตสาธารณะ  เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และรักษาไว๎
เป็นสมบัติของชาติเพื่อน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาให๎เกิดประโยชน์ในชีวิต   

 
   ตัวช้ีวัด  

ต้องรู้  
         ท 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7  

ท 2.1  ป.3/1, ป.3/3, ป.3/5  
ท 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5  
ท 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5  

 ท 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ควรรู้ 
         ท 1.1 ป.3/8, ป.3/9 

ท 2.1  ป.3/2, ป.3/4, ป.3/6 
ท 3.1  ป.3/6 

 ท 4.1 ป.3/6 
          รวม  ๓๑  ตัวช้ีวัด 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

16                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท ๑๔๑๐๑  รายวิชาภาษาไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔      เวลาเรียน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาหลักการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง  อธิบายความหมายของค า  อํานเรื่องสั้นและ
ตอบค าถาม  แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น  คาดคะเนเหตุการณ์  สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องท่ีอํานอําน
หนังสือท่ีมีคุณคําตามความสนใจ  มีมารยาทในการอําน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียน
สื่อสาร  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด  เขียนยํอความ  เขียนจดหมาย  เขียนบันทึกและเขียน
รายงานวิธีการท าผ๎ามัดย๎อมต้ังแตํเตรียมอุปกรณ์ไปจนถึงขั้นตอนการท า (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม 
by บัวมล เรื่อง การเขียนรายงานการท าผ๎ามัดย๎อม)  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มารยาทในการเขียน  จ าแนกข๎อ
เท็จ จริงและข๎อคิดเห็น  พูดสรุปความ  พูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น  ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  
รายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดู  และการสนทนา  มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด  สะกดค าและบอกความหมาย  ระบุชนิดและหน๎าท่ีของค า  ใช๎พจนานุกรม  แตํงประโยค  แตํงบทร๎อยกรอง
และค าขวัญ  ส านวน  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น  ระบุข๎อคิดจากนิทานพื้นบ๎าน  อธิบายข๎อคิด
จากการอําน  ร๎องเพลงพื้นบ๎าน (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง เพลงพื้นบ๎าน)  ทํองจ าบทอาขยาน 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการอําน การเขียน การฟัง การดูและการพูด  เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจใน
หลักเกณฑ์การใช๎ภาษา  มีทักษะกระบวนการสื่อสาร  กระบวนการคิด  การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น  การ
สรุปความรู๎  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจในการเรียนรู๎  ใช๎ความสามารถในการสื่อสารกับผู๎อื่นให๎เข๎าใจตรงกัน 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจและเห็นคุณคําในภาษาไทย  ให๎เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มี
มารยาทในการอําน  การเขียน  การฟัง  การดูและและการพูด  เห็นคุณคําภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
ศาสน ์กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 
การแยกขยะและน าของเหลือใช๎ไปใช๎ใหมํ)  มุํงมั่นรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยําง
มีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาไว๎เป็นสมบัติของชาติ  เพื่อน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการ
แก๎ปัญหาให๎เกิดประโยชน์ในชีวิต  

 
   ตัวชี้วัด  

ต้องรู ้  
       ท 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7  

ท 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/4, ป.4/6, ป.4/7  
ท 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
ท 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 
ท 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4    

 ควรรู้ 
 ท 1.1 ป.4/8  

ท 2.1  ป.4/3, ป.4/5, ป.4/8 
ท 3.1  ป.4/5, ป.4/6 
ท 4.1 ป.4/3   
รวม  ๓๓  ตัวชี้วัด 
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17                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท ๑๕๑๐๑  รายวิชาภาษาไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕      เวลาเรียน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี       
 

  ศึกษาและฝึกอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง พร๎อมทั้งอธิบายความหมาย ของค า 
ประโยคและข๎อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อํ านอยํางหลากหลาย 
อํานจับใจความจากสื่อตําง ๆ แล๎วสามารถแยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง
ที่อํานเพื่อน าไปใช๎ในการด าเนินชีวิต อํานงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข๎อแนะน าและปฏิบัติตาม อํานหนังสือที่มีคุณคํา
ตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อําน และมีมารยาทในการอําน คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนค าขวัญ ค าอวยพร ค าแนะน าและ
ค าอธิบาย แสดงขั้นตอนในการท าผ๎ามัดย๎อมได๎ถูกต๎องตามล าดับขั้นตอนโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎องชัดเจนกัน (บูรณาการ
หลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เร่ือง การเขียนแสดงตามขั้นตอน) และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพื่อ ใช๎พัฒนางานเขียน เขียนยํอความจากเรื่องที่อําน เขียนจดหมายถึงผู๎ปกครองและญาติ เขียน
แสดงความรู๎สึกและความคิดเห็นได๎ตรงตามเจตนา กรอกแบบรายการ ได๎แกํ ใบฝากเงิน และใบถอนเงิน ธนาณัติ แบบ
ฝากสํงพัสดุไปรษณียภัณฑ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน จับใจความของเรื่องที่ฟังและดูจาก
สื่อตําง ๆ แล๎วสามารถพูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น ความรู๎สึก ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล วิเคราะห์ความ
นําเชื่อถือจากเร่ืองที่ฟังและดูอยํางมีเหตุผล พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดู การสนทนา 
และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าบุพบท ค าเชื่อม และค าอุทานในประโยค 
จ าแนกสํวนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช๎ค าราชาศัพท์ บอกค า
ภาษาตํางประเทศในภาษาไทย แตํงกาพย์ยานี ๑๑ และใช๎ส านวนได๎ถูกต๎อง สรุปเรื่อง อธิบายคุณคํา ระบุความรู๎และ
ข๎อคิดจากการอํานวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริง ปลอดภัย  (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เร่ือง การชํวยเหลือพํอแมํท างานบ๎าน) และทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตาม
ความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู๎เน๎นให๎ผู๎เรียนสังเกตและตอบค าถามที่กระตุ๎นความคิด เพื่อน าข๎อมูลที่ได๎ มาสร๎างองค์
ความรู๎ด๎วยตนเอง ฝึกประมวลค า และน าค าไปใช๎อยํางถูกต๎อง สํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาไทยจากสื่อตําง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน และมุํงพัฒนาการท างานด๎วยกระบวนการกลุํมและการระดมความคิด 

เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได๎ มีความชื่นชม เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

 
ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 
ท ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๗ 
ท ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘ 
ท ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔  
ท ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗  
ท ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ควรรู ้
ท ๑.๑ ป.๕/๖, ป.๕/๘ 
ท ๒.๑ ป.๕/๓, ป.๕/๙ 
ท ๓.๑ ป.๕/๕ 
รวม  ๓๓  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท ๑๖๑๐๑  รายวิชาภาษาไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      เวลาเรียน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาและฝึกอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง พร๎อมทั้งอธิบายความหมายของค า 
ประโยคและข๎อความที่เป็นโวหาร อํานจับใจความเรื่องอยํางหลากหลายจากสื่อตําง ๆ โดยจับเวลาแล๎วถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อําน แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น อธิบายการน าความรู๎และความคิดจากเรื่องที่อํานไปตัดสินใจแก๎ปัญหาใน
การด าเนินชีวิต อํานงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข๎อแนะน าและปฏิบัติตาม อํานข๎อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ
กราฟ อํานหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณคําที่ได๎รับ และมีมารยาทในการอําน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และคร่ึงบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนค าขวัญ ค าอวยพร และประกาศ โดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง ชัดเจน
และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎า
มัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิด) เขียนเรียงความ ยํอความ จดหมายสํวนตัว กรอกแบบรายการ 
ได๎แกํ แบบค าร๎อง ใบสมัครศึกษาตํอ แบบฝากสํงพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค์ 
และมีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความรู๎ ความเข๎าใจจุดประสงค์ของเร่ืองที่ฟังและดู ตั้งค าถาม และตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ความนําเชื่อถือจากการฟัง และดูโฆษณาอยํางมีเหตุผล พูดรายงานเรื่อง หรือ
ประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎า จากการฟัง การดู และการสนทนา พูดโน๎มน๎าวอยํางมีเหตุผลและนําเชื่อถือ และมีมารยาทใน
การฟัง การดู และการพูด วิเคราะห์ชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค ใช๎ค าได๎เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลทั้งค า
ราชาศัพท์ ระดับภาษา และภาษาถิ่น รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาตํางประเทศที่ใช๎ในภาษาไทย ระบุ
ลักษณะของประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ๎อน รวมทั้งกลุํมค าหรือวลี แตํงกลอนสุภาพ และวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ ส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต เลํานิทานพื้นบ๎านท๎องถิ่นตนเองและนิทานพื้นบ๎านของท๎องถิ่นอื่น
ปฏิบัติ  (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง นิทานพื้นบ๎าน) แสดงความคิดเห็นและอธิบายคุณคําของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อํานปลอดภัย  (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ความมีเหตุผล) และน าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตจริง และทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู๎เน๎นให๎ผู๎เรียนสังเกตและตอบค าถามที่กระตุ๎นความคิดอยํางเป็นล าดับ เพื่อน าไปสูํการ
สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง ฝึกประมวลค าและน าค าไปใช๎อยํางถูกต๎อง สํงเสริมการสร๎างสรรค์ผลงานหลากหลาย
รูปแบบ และเรียนรู๎ภาษาไทยที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันจากสื่อตําง ๆ รวมทั้งมุํงพัฒนากระบวนการกลุํม การวางแผน และ
กระบวนการคิด 
 เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได๎ มีความชื่นชม เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
 

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

 ท ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘ 
 ท ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
 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 
 ควรรู้ 

ท ๑.๑ ป.๖/๖, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ท ๒.๑ ป.๖/๓, ป.๖/๙ 
ท ๓.๑ ป.๖/๖ 
รวม  ๓๔  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน       เวลาเรียน (ชม./ปี) 
 
ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
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20                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ค ๑๑๑๐๑ รายวิชาคณิตศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑     เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษา   ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกทักษะการแก๎ปัญหา จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 การ
บอกจ านวน  การอํานและการเขียนตัวเลขแทนจ านวน ชื่อหลัก คําของตัวเลขในแตํละหลัก การเขียนในรูป
กระจาย   การเปรียบเทียบจ านวน  การใช๎เครื่องหมาย  =   ≠  >  <  การเรียงล าดับจ านวนไมํเกินห๎าจ านวน 
ความหมายของการบวก การใช๎เครื่องหมาย (+) การบวกที่ไมํมีตัวทด ความหมายการลบ และการใช๎
เครื่องหมาย (-)  การบวกจ านวนที่มีผลบวกไมํเกิน  100  การลบจ านวนที่มีตัวตั้งไมํเกิน  100 การลบที่ไมํมี
การกระจาย การบวก  ลบระคน  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  โจทย์ปัญหาการบวก  ลบระคน (บูรณา
การกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน)  และการสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การ
เปรียบเทียบความยาว การวัดความยาวโดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐาน การเปรียบเทียบน้ าหนัก การชั่ง
(บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การชั่ง) โดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐาน การเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุ การตวงโดยที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐาน (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล 
เรื่อง การตวงโดยไมํใช๎หนํวยมาตรฐาน)   ชํวงเวลาในแตํละวัน จ านวนวัน และชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์ รูป
สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี  แบบรูปและความสัมพันธ์   แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมทีละ  1  
และทีละ  2  แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ 1  แบบรูปของเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ  ที่สัมพันธ์กันในลักษณะ
ของรูปรํางหรือขนาด  หรือสี 
 โดยใช๎ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์
ตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม รู๎จักใช๎วิธีการที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา  ใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการ
น าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจนสามารถเชื่อมโยงความรู๎  หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช๎ในการ
เรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์      

เห็นคุณคําและมีเจตนคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  สามารถท างานอยํางเป็น
ระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง  
  

ตัวช้ีวัด     
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 
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21                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ค ๑๒๑๐๑ รายวิชาคณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒     เวลา   ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษา   ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกทักษะการแก๎ปัญหา จ านวนนับ  1  ถึง  1,000  การอําน
และการเขียนตัวหนังสือ  ตัวเลขแทนจ านวน ชื่อหลัก คําของตัวเลขในแตํละหลัก การเขียนในรูปกระจาย การ
เปรียบเทียบจ านวน  การใช๎เครื่องหมาย  =   ≠  >  <  การเขียนล าดับจ านวน  การนับเพ่ิมทีละ 5 ทีละ 10  
และทีละ 100 จ านวนคูํ  จ านวนคี่  การบวก  การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวกจ านวนที่มี
ผลบวกไมํเกิน  1,000  การลบจ านวนที่มีตัวตั้งไมํเกิน  1,000 การคูณจ านวนที่มี หนึ่งหลักกับจ านวนไมํเกิน
สองหลัก  การหารที่มีตัวตั้งไมํเกินสองหลักและตัวหารหนึ่งหลัก โดยมีผลหารมีหนึ่งหลัก การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน โจทย์ปัญหา (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน) การวัดความยาว 
ความสูง และระยะทางโดยใช๎เครื่องวัดที่มีหนํวยมาตรฐาน  เป็นเมตรและเซนติเมตร   การเปรียบเทียบใน
หนํวยเดียวกัน  การชั่งโดยใช๎เครื่องชั่งที่มีหนํวยมาตรฐานเป็นกิโลกรัมและขีด การเปรียบเทียบน้ าหนักในหนํวย
เดียวกัน  การตวงโดยใช๎เครื่องตวงที่มีหนํวยมาตรฐานเป็นลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุในหนํวย
เดียวกัน การจ าแนกชนิดเงินเหรียญและธนบัตร การบอกคําของเงินเหรียญและธนบัตร   การเปรียบเทียบคํา
ของเงินและการแลกเงิน  การบอกจ านวนเงิน (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การบอกจ านวน
เงิน) การบอกเวลาเป็นชั่วโมงกับนาที (ชํวง 5 นาที)   เดือน อันดับของเดือน และการอํานปฏิทิน รูปเรขาคณิต
และสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
ทรงกลม   ทรงกระบอก (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่องรูปทรงเรขาคณิต) แบบรูปและ
ความสัมพันธ์   แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมทีละ  5  ทีละ 10 และทีละ 100  แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ 2  
ทีละ 10 และทีละ 100  แบบรูปของเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ  ที่สัมพันธ์กันในลักษณะของรูปรํางหรือขนาด 
หรือสี 
 โดยใช๎ความรู๎  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์
ตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม รู๎จักใช๎วิธีการที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา  ใช๎เหตุผลระกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการ
น าเสนอได๎อยํางถกูต๎องและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช๎ในการ
เรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ 

เห็นคุณคําและมีเจตนคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  สามารถท างานอยํางเป็น
ระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง  

 
ตัวช้ีวัด    
ค 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8  
ค 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6   
ค 2.2  ป.2/1   
ค 3.1 ป.2/1 
รวม  16  ตัวช้ีวัด 
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22                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค ๑๓๑๐๑  รายวิชาคณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓           เวลา   ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกทักษะการแก๎ปัญหาจ านวนนับ 1 ถึง 100000 การอํานและการ
เขียนตัวหนังสือ ตัวเลขแทนจ านวนชื่อหลัก  คําของตัวเลขในแตํละหลัก การเขียนในรูปกระจาย  การ
เปรียบเทียบจ านวน การใช๎เครื่องหมาย  = ≠ < > การเขียนล าดับจ านวน  การนับเพ่ิมทีละ 3  ทีละ 4 ทีละ 
25 และทีละ 50 การนับลดทีละ 3 ทีละ 25 และทีละ 50 จ านวนคูํ จ านวนคี่ การบวก การลบ การคูณ การ
หาร และโจทย์ปัญหา การบวกจ านวนที่มีผลบวกไมํเกิน 100,000 การลบจ านวนที่มีตัวตั้งไมํเกิน 100,000 
การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนไมํเกินสี่หลัก การคูณจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนเกินสองหลัก การหาร
ที่มีตัวตั้งไมํเกินสี่หลักและตัวหารหนึ่ง การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหา (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา 
เรื่องการสร๎างโจทย์ปัญหาการ บวก ลบ) การวัดความยาว ความสูง และระยะทางที่มีหนํวยเป็นเมตร 
เซนติเมตร  และมิลลิเมตร การเลือกใช๎เครื่องวัด และหนํวยการวัดความยาว ความสูง หรือระยะทางที่เป็น
มาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยการวัดความยาว การเปรียบเทียบความยาว ความสูง หรือระยะทาง การ
คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับความยาว ความสูง หรือ
ระยะทางการชั่ง การชั่งเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด การเลือกใช๎เครื่องชั่งและหนํวยชั่งที่มีมาตรฐาน  
ความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยการชั่ง การเปรียบเทียบน้ าหนัก การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด 
โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ าหนัก การตวง  การตวงเป็นลิตร มิลลิลิตร ถ๎วยตวง และช๎อนตวง การ
เปรียบเทียบความจุ การคาดคะเนปริมาตรเป็นลิตร โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับปริมาตรของสิ่งที่ตวง 
หรือความจุของภาชนะ เงิน  การบอกจ านวนเงิน การเขียนจ านวนเงินโดยใช๎จุดและการอํานบันทึกรายรับ
รายจําย (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การอํานบันทึกรายรับรายจําย)  โจทย์ปัญหาการบวก
และการลบเกี่ยวกับเงิน  เวลา การบอกเวลา การเขียนบอกเวลาโดยใช๎จุดและการอําน ความสัมพันธ์ระหวําง
หนํวยเวลา บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตํางๆ ที่ระบุเวลา โจทย์ปัญหา รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการ
ของรูปเรขาคณิต รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห๎าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม ....การจ าแนกรูปเรขาคณิต รูปที่มี
แกนสามาตร รูปเรขาคณิตสามมิติ การจ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ จุ ด สํวนของเส๎นตรง รังสี 
เส๎นตรง และมุม  แบบรูปและความสัมพันธ์   แบบรูปของจ านวนเพ่ิมทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50 
แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 650 แบบรูปของรูปเรขาคณิต และรูป
อ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กันในลักษณะของรูปรําง หรือขนาด หรือสี (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล 
เรื่องแบบรูปของรูปเรขาคณิต) สองลักษณะสถิติและความนําจะเป็นเบื้องต๎น การเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง สิ่งแวดล๎อมที่พบเห็น ในชีวิตประจ าวัน การจ าแนก จัดประเภท  น าเสนอข๎อมูล  การอําน แผนภูมิ
รูปภาพ  แผนภูมิแทํง  และอภิปราย 
 โดยใช๎ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหา ในสถานการณ์
ตํางๆได๎อยํางเหมาะสม  รู๎จักใช๎วิธีที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา ให๎เหตุผลการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และ
การน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช๎ใน
การเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์  

เห็นคุณคําและมีเจตนคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  สามารถท างานอยํางเป็น
ระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง  
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

23                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัด     
ต้องรู้   

 ค ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
 ค ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
 ค ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖  

ค ๒.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๓ 
 ค ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ 

ค ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
 ค ๔.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒  
 ค ๖.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖  

ควรรู้  
 ค ๓.๑  ป.๓/๒ 

รวม   ๒๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

24                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค ๑๔๑๐๑  รายวิชาคณิตศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔      เวลาเรียน  160  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค าานวณ และฝึกการแก๎ปัญหาในเนื้อหาตํอไปนี้ การอําน การเขียนตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจ าานวนที่มากกวํา100,000  หลัก  คําประจ าาหลักและคําของเลข
โดดในแตํละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจ าานวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงล าาดับจ าานวน 
คําประมาณของจ าานวนนับและการใช๎เครื่องหมาย  ≈  การบวกและการลบจ าานวนที่มากกวํา 100,000   
การคูณและการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน   การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ  การ
หาร การแก๎โจทย์ปัญหาและการสร๎างโจทย์ปัญหาพร๎อมทั้งหาคาำตอบ   แบบรูปของจ าานวนที่เกิดจาก การคูณ 
การหารด๎วยจ าานวนเดียวกัน เศษสํวนแท๎ เศษเกิน จาำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหวํางจ าานวนคละและเศษเกิน  
เศษสํวนที่เทํากัน เศษสํวนอยํางต่ าา และเศษสํวนที่เทํากับจาำนวนนับ  การเปรียบเทียบและเรียงลาำดับเศษสํวน 
จาำนวนคละ การบวก การลบเศษสํวนและจ าานวนคละ    การแก๎โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ
เศษสํวน  จ านวนคละ (บูรณาการกรุงเทพศึกษา เรื่อง การสร๎างโจทย์ปัญหา) การอํานและการเขียนทศนิยมไมํ
เกิน 3 ต าาแหนํง  หลัก คําประจ าาหลัก คําของเลขโดดในแตํละหลัก ของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดง
ทศนิยมในรูปกระจาย  ทศนิยมที่เทํากัน  การเปรียบเทียบและ เรียงลาำดับทศนิยม การบวก การลบทศนิยม 
การแก๎โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยมไมํเกิน  2 ขั้นตอน  การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน  
สัปดาห์ เดือน ปี  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช๎ ความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยเวลา   การอํานตารางเวลา 
การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ระนาบ จุด เส๎นตรง รังสี สํวนของเส๎นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส๎นตรง รังสี 
สํวนของเส๎นตรง   มุม    สํวนประกอบของมุม  การเรียกชื่อมุม   สัญลักษณ์แสดงมุม  ชนิดของมุม   การวัด
ขนาดของมุม  โดยใช๎โพรแทรกเตอร์ การสร๎างมุมเมื่อก าาหนดขนาดของมุม ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก  การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎า
มัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม) การอํานและการเขียนแผนภูมิแทํง (ไมํรวมการยํนระยะ)   
การอํานตารางสองทาง   

โดยจัดประสบการณ์หรือ สร๎างสถานการณ์ที่ใกล๎ตัว  ให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าจากการปฏิบัติจริง  
สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ การคิดค านวณ  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการ
แก๎ปัญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง คณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง การให๎เหตุผล และการคิด
สร๎างสรรค์   สามารถท างานอยํางเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเองรวมทั้งตระหนักใน คุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์  (บูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การอํานแผนภูมิแทํง) 

การวัดและประเมินผล  เน๎นการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎  ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย   
โดยให๎สอดคล๎องกับบริบท และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด   

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

25                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัด 
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 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

26                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค ๑๕๑๐๑  รายวิชาคณิตศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕      เวลาเรียน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารของโจทย์ปัญหา
จ านวนนับและ 0 เปรียบเทียบเศษสํวนและจ านวนคละ การบวก การลบ การคูณ การหาร การบวก ลบ คูณ 
หารระคนและการแก๎โจทย์ปัญหาของเศษสํวนและจ านวนคละ (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่องการแก๎โจทย์
ปัญหาของเศษสํวนและจ านวนคละ) ความสัมพันธ์ระหวํางเศษสํวนและทศนิยม คําประมาณของทศนิยมไมํเกิน 
3 ต าแหนํงที่เป็นจ านวนเต็ม ทศนิยม 1 ต าแหนํงและ 2 ต าแหนํง การใช๎เครื่องหมาย ≈  การบวก การลบ การ
คูณ การหารทศนิยม การประมาณผลลัพธ์ การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม ความสัมพันธ์ระหวํางหนํวย
ความยาว เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร โดยใช๎ความรู๎เรื่องทศนิยม 
ความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยน้ าหนัก กิโลกรัมกับกรัมโดยใช๎ความรู๎เรื่องทศนิยม  การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวและน้ าหนักโดยใช๎ความรู๎ เรื่องการเปลี่ยนหนํวยและทศนิยม การแก๎โจทย์ปัญหาโดย ใช๎
บัญญัติไตรยางศ์ การอํานและการเขียนร๎อยละหรือเปอร์เซ็นต์ การแก๎โจทย์ปัญหาร๎อยละ การหาปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความสัมพันธ์ระหวํางมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์
เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เส๎นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก  เส๎นขนานและสัญลักษณ์แสดงการ
ขนาน การสร๎างเส๎นขนาน มุมแย๎ง มุมภายในและมุมภายนอกที่อยูํบนข๎างเดียวกันของเส๎นตัดขวาง 
(Transversal) ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม การสร๎างรูปสี่เหลี่ยม ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม พ้ืนที่
ของรูปสี่เหลี่ยมด๎านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การหา
พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยม )  และการแก๎โจทย์ปัญหา ลักษณะและสํวนตําง ๆ ของปริซึม การอํานและการเขียนแผนภูมิ
แทํง(บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การเขียนแผนภูมิแทํง)  การอํานกราฟเส๎น  
 โดยใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ปัญหา ใช๎ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยําง
เหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ กับศาสตร์อ่ืนๆ มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 

เพ่ือให๎มีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดค านวณ มีเหตุผลในการแก๎ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ เห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยําง
เป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
 ตัวช้ีวัด  
 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  ตัวชี้วัด 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

27                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค ๑๖๑๐๑  รายวิชาคณิตศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      เวลาเรียน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎โจทย์ปัญหาในเรื่องการเขียนและอํานสัญลักษณ์แสดง
ทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษสํวน และทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง การ
เขียนทศนิยมในรูปเศษสํวนและเขียนเศษสํวนในรูปทศนิยม การบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษสํวน จ านวนคละ และทศนิยม การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหา
ระคนของจ านวนนับ เศษสํวน จ านวนคละ ทศนิยม และร๎อยละ (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่องการสร๎าง
โจทย์ปัญหา) การบอกคําประมาณใกล๎เคียงจ านวนเต็มหลักตําง ๆ ของจ านวนนับ การบอกคําประมาณของ
ทศนิยม  ไมํเกินสามต าแหนํง การใช๎สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมูํ และสมบัติการแจกแจงในการคิด
ค านวณ การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับ การอธิบายเส๎นทางหรือบอกต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ โดย
ระบุทิศทางและระยะทางจริงจากรูปภาพ แผนที่ และแผนผัง การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม (บูรณาการหลักสูตร
ท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การหาพ้ืนที่สี่เหลี่ยม)   การหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปวงกลม 
การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ ความยาวรอบรูป ของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเขียนแผนผังแสดงต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ และแผนผังแสดงเส๎นทางการ
เดินทาง การบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นสํวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ การบอกสมบัติของ
เส๎นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆ การบอกวําเส๎นตรงคูํใดขนานกัน การประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกระบอก กรวย ปริซึมและพีระมิด จากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดให๎ การสร๎างรูปสี่เหลี่ยม
ชนิดตําง ๆ     การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป การเขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และการแก๎สมการ
พร๎อมทั้งตรวจค าตอบ การอํานข๎อมูลจากกราฟเส๎นและแผนภูมิรูปวงกลม (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง การอํานแผนภูมิวงกลม )  การเขียนแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบและกราฟเส๎นการอธิบายเหตุการณ์
โดยใช๎ค าที่มีความหมายเชํนเดียวกับค าวํา  เกิดขึ้นอยํางแนํนอน  อาจจะเกิดขึ้นหรือไมํก็ได๎     ไมํเกิดขึ้นอยําง
แนํนอน 

กิจกรรมการเรียนรู๎เป็นการเน๎นจัดประสบการณ์จากรูปธรรม ไปสูํภาพและสัญลักษณ์การจัดกิจกรรม
กลุํมหรือเกม ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการสร๎างความคิดรวบยอด ใช๎โจทย์ที่หลากหลายใกล๎เคียงกับชีวิต 
ประจ าวัน เพื่อฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก๎โจทย์ปัญหา โดยเรียงล าดับโจทย์ จากงํายไปหาโจทย์ที่มี
ความซับซ๎อนมากขึ้น เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะเป็นล าดับขั้น สํงเสริมการอธิบาย ให๎เหตุผลประกอบการ
แก๎ปัญหา และเน๎นการแก๎ปัญหาโดยใช๎วิธีการที่หลากหลายสร๎างสรรค์ 

เพ่ือให๎มีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดค านวณ มีเหตุผลในการแก๎ปัญหา มีความคิดริ เริ่ม
สร๎างสรรค์ และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ เห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยําง
เป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 

 
 
 

 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

28                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 
ค ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ค ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒   
ค ๑.๓  ป.๖/๑, ป.๖/๒   
ค ๑.๔  ป.๖/๑, ป.๖/๒   
ค ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ค ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ค ๓.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ค ๓.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒   
ค ๔.๑  ป.๖/๑    
ค ๔.๒  ป.๖/๑    
ค ๕.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒   
ค ๕.๒  ป.๖/๑    
ค ๖.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
รวม   ๓๑   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

29                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน       เวลาเรียน (ชม./ปี) 
 
ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จ านวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จ านวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

30                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๑๑๐๑  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑      เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 ศึกษาชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยูํบริเวณตํางๆ จากข๎อมูลที่รวบรวมได๎ สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยูํ การบอกชื่อ ลักษณะและหน๎าที่ของสํวนตํางๆ ของรํางกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 
รวมทั้งการท าหน๎าที่รํวมกันของสํวนตํางๆ ของรํางกายมนุษย์ ในการท ากิจกรรมตํางๆ จากข๎อมูลที่รวบรวมได๎ 
ความส าคัญของสํวนตํางๆ ของรํางกายตนเอง โดยการดูแลสํวนตํางๆ อยํางถูกต๎อง ให๎ปลอดภัย และรักษาความ
สะอาดอยูํเสมอ (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดของรํางกาย)  สมบัติที่
สังเกตได๎ของวัสดุที่ใช๎ท าวัตถุซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัด
ย๎อม by บัวมล เรื่อง สมบัติของผ๎า) โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ชนิดของวัสดุ (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง การ
จ าแนกสมบัติของวัสดุ) และจัดกลุํมวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได๎ การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ ดาวที่ปรากฏบนท๎องฟูาในเวลากลางวันและกลางคืนจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎ สาเหตุที่มองไมํเห็น
ดาวสํวนใหญํในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได๎ 
ศึกษาการแก๎ปัญหาอยํางงํายโดยใช๎การลองผิดลองถูก เปรียบเทียบแสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก๎ปัญหา
อยํางงํายโดยใช๎ภาพสัญลักษณ์ หรือข๎อความ เขียนโปรแกรมอยํางงําย โดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือสื่อ ใช๎เทคโนโลยีในการ
สร๎างจัดเก็บ เรียกใช๎ข๎อมูลตามวัตถุประสงค์ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย ปฏิบัติตามข๎อตกลงในการใช๎
คอมพิวเตอร์รํวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต๎นใช๎งานอยํางเหมาะสม 
 โดยใช๎ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ เน๎นการเสริมสร๎างการสืบสอบ การท าโครงงานและสะเต็มด๎วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู๎ตามที่ก าหนดให๎หรือตาม
ความสนใจ สังเกต ส ารวจตรวจสอบโดยใช๎เครื่องมืออยํางงําย รวบรวมข๎อมูล บันทึก และอธิบายผลการส ารวจ
ตรวจสอบด๎วยการเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ด๎วยการเลําเรื่อง หรือด๎วยการแสดงทําทาง เพื่อให๎ผู๎อื่น
เข๎าใจ เสริมสร๎างสมรรถนะส าคัญ และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ใช๎การแก๎ปัญหาอยํางงํายตาม
ขั้นตอนการแก๎ปัญหา มีทักษะในการใช๎เทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต๎น 

เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ความรู๎วิทยาศาสตร์อยํางถูกต๎อง  มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค๎นหาความรู๎
ด๎วยตนเอง  ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  คิดตัดสินใจ  และสามารถสื่อสารเป็นที่
เข๎าใจตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม  ตลอดจนเชื่อมโยงความรู๎และตระหนักถึง
ประโยชน์ของการใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต และบํมเพาะผู๎เรียนให๎เป็นคนไทย 4.0 
สูํประเทศไทย ๔.๐ ให๎ผู๎เขียนมีความกระตือรือร๎น สนใจที่จะเรียนรู๎ มีความคิดสร๎างสรรค์เกี่ยวกับเร่ืองที่จะศึกษาตามที่
ก าหนดให๎ หรือตามความสนใจ มีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู๎อื่น แสดงความ
รับผิดชอบด๎วยการท างานที่ได๎รับมอบหมายอยํางมุํงมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงานลุลํวงเป็นผลส าเร็จ และ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข 
   

ตัวชี้วัด   
 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 ๒.๒  ป.๑/๑ 
         ว ๓.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
         ว ๓.๒  ป.๑/๑  
         ว ๔.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕                                  
          รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
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31                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๒๑๐๑  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒      เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาสิ่งรอบตัว สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิต ชีวิตพืช ปัจจัยที่จ าเป็นตํอการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิต
ของพืช การสืบพันธุ์ของพืช รวมทั้งวัฏจักรของพืชดอก การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ สมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุ 
สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการน าวัสดุมาผสมกัน (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง สมบัติ
ของผ๎า)การน าวัสดุที่ใช๎แล๎วกลับมาใช๎ใหมํและการใช๎ประโยชน์ (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 
การน าวัสดุกลับมาใช๎ใหมํ) แสงและการมองเห็น การเคลื่อนที่ของแสงและแหลํงก าเนิดแสง การมองเห็นวัตถุ 
สํวนประกอบของดิน (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง สํวนประกอบของดิน และการจ าแนกดิน) ชนิดของดิน 
และประโยชน์ของดิน ศึกษาและเขียนแสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก๎ปัญหาอยํางงํายโดยใช๎ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข๎อความ เขียนโปรแกรมอยํางงําย โดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข๎อผิดพลาดของ
โปรแกรม ใช๎เทคโนโลยีในการสร๎าง จัดหมวดหมูํ ค๎นหา จัดเก็บ เรียกใช๎ข๎อมูลตามวัตถุประสงค์ ใช๎เทคโน โลยี
สารสนเทศอยํางปลอดภัย ปฏิบัติตามข๎อตกลงในการใช๎คอมพิวเตอร์รํวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต๎น ใช๎งาน
อยํางเหมาะสม 

โดยการใช๎แนวทางการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกแบบรวมพลังด๎วยวิธีการสอนแบบสืบสอบ แนวการสอน ๕ 
ขั้นตอน GPAS ๕ ขั้นตอน รูปแบบวงจรการเรียนรู๎ ๕ ขั้นตอน การเรียนรู๎ผํานการใช๎กิจกรรมตํางๆ เพ่ือสืบสอบ
ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็ม เพ่ือ
การแก๎ปัญหาเชิงสร๎างสรรค์ สร๎างความรู๎ใหมํและสิ่งใหมํอยํางงํายรวมทั้งการใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือ
สนับสนุน รวมทั้งการใช๎และสร๎างโมเดลเพ่ืออภิปรายสูํการเป็นผู๎มีสมรรถนะการรู๎วิทยาศาสตร์  โดยใช๎การ
แก๎ปัญหาอยํางงํายตามขั้นตอนการแก๎ปัญหา มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต๎น 
 เพ่ือการเป็นผู๎รู๎วิทยาศาสตร์ มีความสนใจ ความตระหนัก ความใฝุรู๎ เป็นผู๎ท างานเป็นทีมและท างาน
แบบรวมพลัง รวมทั้งมีความรับผิดชอบตํอตนเองและชุมชน เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความกระตือรือร๎น สนใจที่จะเรียนรู๎ 
มีความคิดสร๎างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่ก าหนดให๎หรือตามความสนใจ มีสํวนรํวมในการแสดงความ
คิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู๎อ่ืน แสดงความรับผิดขอบด๎วยการท างานที่ได๎รับมอบหมายอยํางมุํงมั่น 
รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงานลุลํวงเป็นผลส าเร็จ และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข 

 
ตัวช้ีวัด  

         ว ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, 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     
       ว ๔.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
          รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
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32                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๓๑๐๑  รายวิชาวิทยาศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓      เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

สังเกต  สืบค๎นข๎อมูล  ส ารวจ  ทดลอง  อธิบาย  อภิปราย  เปรียบเทียบ  จ าแนก  ระบุ  บอก  
น าเสนอลักษณะตําง ๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล๎ตัว  การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สิ่งมีชีวิต  บางชนิดที่สูญ
พันธุ์ไปแล๎วและที่ด ารงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน  สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นของตน  และอธิบายความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม  ทรัพยากรธรรมชาติ และอภิปรายการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น  การอนุรักษ์
ทรัพยากร ดิน  น้ า  และหินในชุมชน  การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่กํอให๎เกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น การ
ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางประหยัด คุ๎มคํา และมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ  (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) ชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นสํวนประกอบ  ของของเลํน ของใช๎  การใช๎
ประโยชน์ของวัสดุแตํละชนิด  ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับวัสดุเมื่อถูกแรงกระท า หรือท าให๎ร๎อนขึ้น
หรือท าให๎เย็นลง  ประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดข้ึน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ  ผลของการออกแรง
ที่กระท าตํอวัตถุ  การตกของวัตถุสูํพ้ืนโลกและอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ  แหลํงพลังงานธรรมชาติที่ใช๎ผ ลิต
ไฟฟูา  ความส าคัญของพลังงานไฟฟูา และเสนอวิธีการใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและปลอดภัย  (บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและปลอดภัย) สมบัติทางกายภาพของน้ า  จาก
แหลํงน้ าในท๎องถิ่นและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การ
ใช๎น้ า) สํวนประกอบของอากาศและความส าคัญของอากาศ  การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจากความแตกตําง
ของอุณหภูมิ  การขึ้น – ตก  ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และการก าหนดทิศ   

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ปัญหาโดยตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่ก าหนดให๎และตามความสนใจ วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจ
ตรวจสอบ ศึกษาค๎นคว๎าโดยใช๎ความคิดของตนเอง ของกลุํม และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
เลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ และบันทึกข๎อมูล จัดกลุํมข๎อมูล เปรียบเทียบ
กับสิ่งที่คาดการณ์ไว๎และน าเสนอผล ตั้งค าถามใหมํจากผลการส ารวจตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและรวบรวม
ข๎อมูลจากกลุํม น าไปสูํการสร๎างความรู๎ บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มี
แผนภาพประกอบค าอธิบาย น าเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด๎วยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการและ
ผลของงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ความรู๎วิทยาศาสตร์อยํางถูกต๎อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ในการค๎นหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง  ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห์   คิดตัดสินใจ  และสามารถสื่อสารเป็นที่เข๎าใจตรงกัน รวมทั้งมี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเชื่อมโยงความรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎   
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33                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  

         ว ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓       
        ว ๒.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓   
      ว ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒    
      ว ๓.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒    
          ว ๔.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒                    
        ว ๕.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒     
        ว ๖.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
        ว ๗.๑  ป.๓/๑    
         ว ๘.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘ 
 ควรรู้ 
         ว ๑.๒  ป.๓/๔       
       ว ๒.๑  ป.๓/๑    
        ว ๖.๑  ป.๓/๓    
          รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
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34                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๔๑๐๑  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔      เวลาเรียน  ๑๒๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาลักษณะและหน๎าที่ของสํวนตํางๆ ของรํางกายมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งการท าหน๎าที่รํวมกัน
ของสํวนตํางๆ ของรํางกายมนุษย์ในการท ากิจกรรมตํางๆ ความส าคัญของสํวนตํางๆ และการดูแลสํวนตํางๆ 
อยํางถูกต๎องให๎ปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยูํเสมอ (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การดูแลสํวน
ตํางๆ อยํางถูกต๎องให๎ปลอดภัยและรักษาความสะอาดรํางกายมสนุษย์) การจ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช๎ความเหมือนและ
ความแตกตํางของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุํมพืช กลุํมสัตว์ และกลุํมไมํใชํพืชและสัตว์ (บูรณาการ
กรุงเทพฯศึกษา เรื่อง การจ าแนกสิ่งมีชีวิตในท๎องถิ่นโดยใช๎ความเหมือนและความแตกตํางของลักษณะของสิ่งมีชีวิต ) การ
จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไมํมีดอกโดยใช๎การมีดอกเป็นเกณฑ์ การจ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูก
สันหลังและสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง โดยใช๎การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได๎ของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง สมบัติทางกายภาพด๎านความแข็ง สภาพยืดหยุํน การน าความร๎อน (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎า
มัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การใช๎วัสดุในต๎มน้ าเพื่อต๎มสีย๎อมผ๎า) และการน าไฟฟูาของวัสดุ การน าสมบัติทางกายภาพของ
วัสดุไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน สมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ จากข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกตมวล การต๎องการที่อยูํ 
รูปรํางและปริมาตรของสสาร รวมทั้งการใช๎เครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ ผลของ
แรงโน๎มถํวงของโลก การใช๎เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ การจ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปรํงใส ตัวกลางโปรํงแสงและวัตถุทึบแสง จากลักษณะการ
มองเห็นสิ่งตํางๆ ผํานวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ แบบรูปเส๎นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ การสร๎างแบบจ าลองที่
อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปรํางปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปรํางปรากฏของดวงจันทร์ การ
สร๎างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะและคาบการโคจรของดาวเคราะห์ตํางๆ จากแบบจ าลอง 
ศึกษาการใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอยํางงําย ออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอยํางงําย โดยใช๎ซอฟแวร์หรือสื่อ และตรวจหาข๎อผิดพลาดและแก๎ไข การใช๎อินเทอร์เน็ต
ค๎นหาความรู๎ และประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูล การรวบรวม ประเมิน น าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศโดย
ใช๎ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพ่ือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย เข๎าใจ
สิทธิและหน๎าที่ของตนการเคารพในสิทธิของผู๎อ่ืน แจ๎งผู๎เกี่ยวข๎องเมื่อพบข๎อมูลหรือบุคคลที่ไมํเหมาะสม 

โดยใช๎ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ เน๎นการเสริมสร๎างการสืบสอบ การท าโครงงานและสะเต็ม
ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ โดยตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู๎
ตามที่ก าหนดให๎หรือตามความสนใจ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร๎างสมมติฐานที่สอดคล๎องกับค าถาม
หรือปัญหาที่จะส ารวจตรวจสอบ วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิเคราะห์ข๎อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข๎อมูล ที่มาจากการส ารวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรู๎จากผลการส ารวจตรวจสอบได๎อยํางมีเหตุผลและหลักฐานอ๎างอิง 
เสริมสร๎างสมรรถนะส าคัญ และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช๎การค๎นหาข๎อมูลอยํางมี
ประสิทธิภาพและประเมินความนําเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข๎อมูล ใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท างานรํวมกัน 
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35                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ความรู๎วิทยาศาสตร์อยํางถูกต๎อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค๎นหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ และสามารถ
สื่อสารเป็นที่เข๎าใจตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเชื่อมโยง
ความรู๎และตระหนักในคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช๎ความรู๎และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกยํอง และเคารพสิทธิในผลงานของผู๎คิดค๎น และบํมเพาะ
ผู๎เรียนให๎เป็นคนไทย ๔.๐ สูํประเทศไทย ๔.๐  ให๎ผู๎เรียนมีความสนใจ มุํงมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู๎ มีความคิด
สร๎างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาตามความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข๎อมูลที่มี
หลักฐานอ๎างอิงและรับฟังความคิดเห็นผู๎อ่ืน แสดงความรับผิดชอบด๎วยการท างานที่ได๎รับมอบหมายอยํางมุํงมั่น 
รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงานลุลํวงเป็นผลส าเร็จ และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสร๎างสรรค์ ตระหนักใน
คุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให๎หรือตามความสนใจ 
   

ตัวช้ีวัด  
         ว ๑.๒  ป.๔/๑  
       ว ๑.๓  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔    
       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 
ว ๔.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ 

          รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
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36                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๕๑๐๑  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕      เวลาเรียน  ๑๒๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหวํางกลุํมสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล๎อม (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม) การด ารงพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิต ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสสารในชีวิตประจ าวัน การ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การละลายของสารในน้ า (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล 
เรื่อง การละลายของสีย๎อมผ๎าในน้ า) การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิด การเปลี่ยนแปลงทางเคมี แรงใน
ชีวิตประจ าวัน การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท าตํอวัตถุ แรงเสียดทาน และผลของแรง
เสียดทาน เสียงและการได๎ยิน การได๎ยินเสียงผํานตัวกลางตํางๆ เสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง และเสียงคํอย การใช๎
เครื่องมือวัดระดับเสียง ความแตกตํางของดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ ต าแหนํงและเส๎นทางการขึ้นและตกของ
กลุํมดาว แหลํงน้ าในท๎องถิ่นและการใช๎ประโยชน์ ความจ าเป็นของน้ าตํอชีวิตและการประหยัดน้ า (บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การใช๎ประโยชน์ ความจ าเป็นของน้ า และการประหยัดน้ า) ปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่เกี่ยวข๎องกับวัฏจักรน้ า เมฆ หมอก น้ าค๎าง และน้ าค๎างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ  ศึกษาการใช๎
เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอยํางงําย ออกแบบ
และเขียนโปรแกรมที่มีการใช๎เหตุผลเชิงตรรกะอยํางงําย ตรวจหาข๎อผิดพลาดและแก๎ไขใช๎อินเทอร์เน็ตค๎นหา
ข๎อมูล ติดตํอสื่อสารและท างานรํวมกัน ประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูล รวบรวม ประเมิน น าเสนอข๎อมูล
และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพ่ือแก๎ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย มีมารยาท เข๎าใจสิทธิและหน๎าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู๎อื่น แจ๎งผู๎เกี่ยวข๎องเมื่อพบข๎อมูลหรือบุคคลที่ไมํเหมาะสม 

โดยใช๎แนวการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกแบบรวมพลังด๎วยวิธีการสอนแบบสืบสอบ แนวการสอน ๕ ขั้นตอน 
GPAS ๕ ขั้นตอน รูปแบบวงจรการเรียนรู๎ ๕ ขั้นตอน การเรียนรู๎ผํานการใช๎กิจกรรมตํางๆ เพ่ือสืบสอบความรู๎
ทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งการเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็ม เพ่ือการ
แก๎ปัญหาเชิงสร๎างสรรค์ สร๎างความรู๎และสิ่งใหมํอยํางงํายรวมทั้งการใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือสนับสนุน
รวมทั้งการใช๎และสร๎างโมเดล เพื่ออภิปรายสูํการเป็นผู๎มีสมรรถนะการรู๎วิทยาศาสตร์ ใช๎การค๎นหาข๎อมูลอยํางมี
ประสิทธิภาพและประเมินความนําเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข๎อมูล ใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท างานรํวมกัน 

เพ่ือการเป็นผู๎รู๎วิทยาศาสตร์ มีความสนใจ ความตระหนัก ความใฝุรู๎ เป็นผู๎ท างานเป็นทีมและท างาน
แบบรวมพลัง รวมทั้งมีความรับผิดชอบตํอตนเองและชุมชน เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความกระตือรือร๎น สนใจที่จะเรียนรู๎ 
มีความคิดสร๎างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่ก าหนดให๎หรือตามความสนใจ มีสํวนรํวมในการแสดงความ
คิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู๎อ่ืน แสดงความรับผิดชอบด๎วยการท างานที่ได๎รับมอบหมายอยํางมุํงมั่น 
รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงานลุลํวงเป็นผลส าเร็จ และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข  
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ตัวช้ีวัด 
         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, ป.๕/๕    
         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    
        ว ๔.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
          รวม  ๓๒  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๖๑๐๑  รายวิชาวิทยาศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

อธิบาย  ส ารวจ  อภิปราย  สืบค๎นข๎อมูล  วิเคราะห์ ทดลอง มีสํวนรํวม จ าแนก สร๎างแบบจ าลอง การ
เจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู๎ใหญํ การท างานที่สัมพันธ์กัน ของระบบยํอยอาหาร ระบบหายใจ 
และระบบไหลเวียนเลือดของมนุษย์ สารอาหารและความจ าเป็นที่รํางกายต๎องได๎รับสารอาหารในสัดสํวนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย ความสัมพันธ์ของกลุํมสิ่งมีชีวิต ในแหลํงที่อยูํตําง ๆ (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง 
ความสัมพันธ์ของกลุํมสิ่งมีชีวิตในแหลํงที่อยูํตํางๆ) ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซํอาหาร
และสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ระหวํางการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น แหลํง
ทรัพยากรธรรมชาติในแตํละท๎องถิ่นที่เป็นประโยชน์ตํอการด ารงชีวิต ผลของการเพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษย์ตํอ
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ) ผลตํอ
สิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อมทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์  แนวทางในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น สมบัติของของแข็ง 
ของเหลว และแก๏ส การจ าแนกสารเป็นกลุํม โดยใช๎สถานะหรือเกณฑ์อ่ืนที่ก าหนดเอง การแยกสารบางชนิดที่ผสม
กันโดยการรํอน การตกตะกอน การกรอง การระเหิด การระเหยแห๎ง การจ าแนกประเภทของสารตําง ๆ ที่ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช๎สมบัติและการใช๎ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ การเลือกใช๎สารแตํละประเภทได๎อยํางถูกต๎อง
และปลอดภัย (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การเลือกใช๎สีย๎อมผ๎าได๎อยํางถูกต๎องและ
ปลอดภัย) สมบัติของสารเมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ การเปลี่ยนแปลงที่ท าให๎เกิดสารใหมํและมี
สมบัติเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงของสารที่กํอให๎เกิดผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม การตํอวงจรไฟฟูาอยําง
งําย ตัวน าไฟฟูา และฉนวนไฟฟูา การตํอเซลล์ไฟฟูาแบบอนุกรม การตํอหลอดไฟฟูาทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน 
และการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ การเกิดสนามแมํเหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟูาผําน และการน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ การจ าแนกประเภทของหินโดยใช๎ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และการน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงของหิน ธรณีพิบัติภัยที่มีผลตํอมนุษย์และสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น การเกิดฤดู 
ข๎างขึ้น ข๎างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคาและการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ความก๎าวหน๎าและประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ    

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ปัญหาโดยตั้ง
ค าถามเก่ียวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษา ตามที่ก าหนดและตามความ สนใจ วางแผนการ
สังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค๎นคว๎า คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ เลือก
อุปกรณ์และวิธีการส ารวจตรวจสอบที่ถูกต๎อง เหมาะสมให๎ได๎ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได๎ บันทึกข๎อมูลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว๎ น าเสนอผลและข๎อสรุป สร๎างค าถามใหมํ
เพ่ือการส ารวจตรวจสอบตํอไปแสดงความคิดเห็นอยํางอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ บันทึก
และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีเหตุผล และมีประจักษ์พยานอ๎างอิง น าเสนอจัด
แสดงผลงานโดยอธิบายด๎วยวาจา หรือเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ 

เพ่ือให๎ผู๎ เรียนได๎เรียนรู๎ความรู๎วิทยาศาสตร์อยํางถูกต๎อง  มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ในการค๎นหาความรู๎ด๎วยตนเอง ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ และสามารถสื่อสารเป็นที่เข๎าใจตรงกัน 
รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม  ตลอดจนเชื่อมโยงความรู๎และน าความรู๎
ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
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ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  

 ว ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๑, ป.๖/๓, ป.๖/๓     
 ว ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
 ว ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕   
 ว ๓.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕    
 ว ๓.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓   
 ว ๕.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕   
 ว ๖.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓    
 ว ๗.๑  ป.๖/๑   
 ว ๗.๒  ป.๖/๑   
 ว ๘.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗ 
 ควรรู้ 
 -   
          รวม  ๓๗  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน       เวลาเรียน (ชม./ปี) 
 
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 

 
 

รายวิชาพื้นฐาน       เวลาเรียน (ชม./ปี) 
 
ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ์     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ์     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ์     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ์     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
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41                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๑๑๐๑  รายวิชาสังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 ศึกษาพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอยําง พระรัตนตรัย หลักธรรมโอวาท 3 พุทธศาสน
สุภาษิต การสวดมนต์ แผํเมตตา การฝึกสติ การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอวัดหรือศาสนสถาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
ประวัติโดยสังเขปของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนลักษณะ
ความดีของตนเองและผู๎อื่นผลของการกระท าความดี โครงสร๎าง บทบาทหน๎าที่ สิทธิของสมาชิกในครอบครัวและ
โรงเรียน กิจกรรมกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน (บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การใช๎
จํายเงินเพื่อซื้อสินค๎าและบริการอยํางคุ๎มคํา) สินค๎าและบริการที่ได๎มาโดยไมํใช๎เงินและใช๎เงินซื้อ วิธีการใช๎ประโยชน์
จากสินค๎าและบริการให๎ค๎ุมคํา การใช๎จํายเงิน ประโยชน์ของการใช๎จํายเงินไมํเกินตัว การออม โทษของการใช๎จํายเงิน
เกินตัว การวางแผนการใช๎จําย ทรัพยากรที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ทรัพยากรสํวนรวม การใช๎ทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน
อยํางประหยัด ความหมาย ประเภท ความส าคัญ และเหตุผลของการท างาน ผลของการท างานประเภทตํางๆ ที่มีตํอ
ครอบครัวและสังคม การท างานอยํางสุจริต (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การน าผ๎ามัดย๎อม
ไปประกอบอาชีพ การค๎าขายผ๎ามัดย๎อม) (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เร่ือง สิ่งตํางๆ รอบตัวทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและ
ที่มนุษย์สร๎างขึ้น) ความสัมพันธ์ของต าแหนํง ระยะ ทิศ ของสิ่งตํางๆ รอบตัว ทิศหลัก และที่ตั้งของสิ่งตํางๆ รอบตัว 
การใช๎แผนผังอยํางงํายแสดงสิ่งตํางๆ ในห๎องเรียน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศที่มีผลตํอความเป็นอยูํของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมที่อยูํรอบตัว การรู๎เทําทันสิ่งแวดล๎อม
และการปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อม 
 โดยฝึกปฏิบัติสมาธิ ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนา ใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก 
จัดกลุํมข๎อมูล เลําเร่ือง อธิบาย  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ
เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีความรู๎ความเข๎าใจในการด ารงชีวิต ปรับตัวตาม
สภาพแวดล๎อม มีความอดทนอดกลั้น มีคุณธรรมจริยธรรม เข๎าใจผู๎อื่น เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน   
   

ตัวชี้วัด   
 ส 1.1 ป.1/2, ป.1/4   
         ส 1.2   ป.1/3    
         ส 2.1  ป.1/2          
         ส 2.2  ป.1/3   
        ส 3.1   ป.1/2    
         ส 5.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5  
         ส 5.2   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3    
 ส 1.1   ป.1/1, ป.1/3 
          ส 1.2   ป.1/1, ป.1/2 
 ส 2.1  ป.1/1 
 ส 2.2   ป.1/1, ป.1/2 
 ส 3.1   ป.1/1, ป.1/3 
 ส 3.2   ป.1/1 
           รวม  ๒๔  ตัวชี้วัด 
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42                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๒๑๐๑  รายวิชาสังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยพุทธประวัติตั้งแตํประสูติ
จนถึงการออกผนวช ประวัติพุทธสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอยําง ความหมาย ความส าคัญของพระ
รัตนตรัย หลักธรรมโอวาท 3 พุทธศาสนสุภาษิต ตัวอยํางการท าความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว การ
สวดมนต์ไหว๎พระและแผํเมตตา  ชื่อศาสนา ศาสดาและคัมภีร์ของศาสนาตํางๆ มารยาทชาวพุทธ  ข๎อตกลงของ
กฎ ระเบียบ (บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง หน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ) มารยาทไทย สิทธิ 
เสรีภาพของตนเองและผู๎อ่ืน การยอมรับความเชื่อ ความแตกตํางระหวํางบุคคล ความสัมพันธ์ของตนเองกับ
สมาชิกในครอบครัว และชุมชน ผู๎มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชนทรัพยากรที่น ามาผลิต
สินค๎าและบริการที่ใช๎ในครอบครัวและโรงเรียน ผลของการใช๎ทรัพยาการการผลิตที่หลากหลายมีผลตํอราคา 
คุณคํา และประโยชน์ของสินค๎าและบริการ รวมถึงสิ่งแวดล๎อม การประกอบอาชีพของครอบครัว (บูรณาการ
หลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การน าผ๎ามัดย๎อมไปประกอบอาชีพ การค๎าขายผ๎ามัดย๎อม) การ
แสวงหารายได๎ที่สุจริตและเหมาะสม รายได๎ รายจํายของตนเองและครอบครัว วิธีการท าบัญชีรายรับรายจําย
ของตนเองอยํางงํายๆ รายการของรายจํายที่เหมาะสมและไมํเหมาะสม ผลดีของการออม การน าเงินออมมาใช๎
ให๎เกิดประโยชน์ ความหมายและความส าคัญของสินค๎าและบริการและการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ 
ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการโดยใช๎เงินและโดยไมํใช๎เงิน ความหมายและบทบาทของผู๎ซื้อและ
ผู๎ขาย ผู๎ผลิตและผู๎บริโภคโดยสังเขป ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อกับผู๎ขายในการก าหนดราคาสินค๎าและบริการสิ่ง
ที่เป็นธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร๎างขึ้นระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง การระบุต าแหนํง
อยํางงําย) และลักษณะทางกายภาพของสิ่งตํางๆ ที่ปรากฏบนลูกโลก แผนที่ แผนผังและภาพถํายความสัมพันธ์
ของปรากฏการณ์ระหวํางโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทรคุณคําของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและทางสังคม 
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ประเภททรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อม การรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อม 

โดยการฝึกสวดมนต์ไหว๎พระและแผํเมตตา การฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธ การเข๎ารํวมกิจกรรมและ
พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัด
กลุํมข๎อมูล แยกแยะ การอธิบาย  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรู๎ความเข๎าใจในการด ารงชีวิต 
ปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม มีความอดทนอดกลั้น มีคุณธรรมจริยธรรม เข๎าใจผู๎อ่ืน เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
และชุมชน   
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43                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัด  
         ส 1.1  ป.2/2, ป.2/7     
          ส 2.1  ป.2/1, ป.2/4    
      ส 3.1  ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4   
       ส 5.1   ป.2/2   
       ส 1.1  ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 
 ส 1.2   ป.2/1, ป.2/2 
 ส 2.1  ป.2/2, ป.2/3 
 ส 2.2   ป.2/1, ป.2/2 
 ส 3.1  ป.2/1 
 ส 3.2  ป.2/1, ป.2/2 
 ส 5.1   ป.2/2, ป.2/3 
 ส 5.2   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
          รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
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44                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๓๑๐๑  รายวิชาสังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการด าเนินชีวิตประจ าวัน อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มี
ผลตํอการสร๎างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธา  พุทธประวัติตั้งแตํการบ าเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน ประวัติพุทธสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอยําง ความส าคัญของพระไตรปิฎก  พระรัตนตรัย 
หลักธรรมโอวาท 3 พุทธศาสนสุภาษิต การสวดมนต์ไหว๎พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผํเมตตา การ
พัฒนาจิต  การปฏิบัติตนตํอศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคลของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  ๆ  
มรรยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนในศาสนพิธี การอาราธนาศีล สมาทานศีล เครื่องประกอบโต๏ะหมูํบูชา การจัด
โต๏ะหมูํบูชา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและในท๎องถิ่น  พฤติกรรมของ
ตนเองและเพ่ือนๆ ในชีวิตประจ าวัน สาเหตุที่ท าให๎พฤติกรรมการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของนักเรียนและผู๎อ่ืน
แตกตํางกัน วันหยุดราชการที่ส าคัญที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประเพณีวัฒนธรรมไทย  
บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แกํชุมชนและท๎องถิ่น ลักษณะผลงานที่เป็นประโยชน์แกํชุมชนและท๎องถิ่น 
บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกของชุมชน การมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย การออก
เสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง วิธีการเลือกตัวแทนอยํางถูกต๎องและเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงใน
ชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน อันเป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุํม  ปัจจัย 4 ความต๎องการและความ
จ าเป็นในการใช๎สินค๎าและบริการ หลักการเลือกสินค๎าที่จ าเป็น  (บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การ
วางแผนการใช๎จําย)  ความหมายของผู๎ผลิตและผู๎บริโภค สินค๎าและบริการ ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สินค๎า
และบริการที่รัฐจัดหาและให๎บริการแกํประชาชน (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การ
น าผ๎ามัดย๎อมไปประกอบอาชีพ การค๎าขายผ๎ามัดย๎อม) ความหมายความส าคัญของภาษี ตัวอยํางภาษี บทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี  ความส าคัญและผลกระทบของการแขํงขันทางการค๎าที่มีผลให๎ราคาลดลง  
(บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง แผนที่ แผนผังและภาพถํายในชุมชน) ความสัมพันธ์ของต าแหนํง ระยะ 
ทิศทาง ต าแหนํงที่ตั้งสัมพันธ์ของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชนภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผล
ตํอสภาพสังคมในชุมชน สภาพแวดล๎อมในชุมชนในอดีตและปัจจุบันการพ่ึงพาสิ่งแวดล๎อมในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์การประกอบอาชีพที่เป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติในชุมชน มลพิษที่เกิดจากการกระท า
ของมนุษย์ ลักษณะเมืองกับชนบท การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมในชุมชน 

โดยฝึกสมาธิเบื้องต๎น  ฝึกมรรยาทชาวพุทธ ใช๎บัญชีรายรับรายจํายวิเคราะห์การใช๎จํายของตนเอง  ใช๎
การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล แยกแยะ เปรียบเทียบ และการอภิปราย  
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง มีความรู๎
ความเข๎าใจในการด ารงชีวิต ปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม  ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม  มีความ
อดทนอดกลั้น มีคุณธรรมจริยธรรม เข๎าใจผู๎อ่ืน เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและท๎องถิ่นของตนเอง   
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

45                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  

         ส 1.1   ป.3/1, ป.3/5       
        ส 2.1   ป.3/2   
      ส 2.2  ป.3/1    
      ส 3.1   ป.3/1, ป.3/3    
 ควรรู้ 
         ส 1.1   ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/6, ป.3/7       
       ส 1.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3    
        ส 2.1   ป.3/1, ป.3/3, ป.๓/๔ 
 ส 2.2  ป.3/2, ป.3/3 
 ส 3.1   ป.3/1, ป.3/3 
 ส 3.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 5.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 5.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5    
          รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

46                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๔๑๐๑  รายวิชาสังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔       เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  เป็นศูนย์รวมการท าความดี
และพัฒนาจิตใจ เป็นที่ประกอบศาสนพิธี เป็นแหลํงท ากิจกรรมทางสังคม พุทธประวัติตั้งแตํบรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม ประวัติสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอยําง พระรัตนตรัย ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3  
พุทธศาสนสุภาษิต  ตัวอยํางการกระท าความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน การสวด
มนต์ไหว๎พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผํเมตตา วิธีบริหารจิตและเจริญปัญญา หลักธรรมเพ่ือความ
สมานฉันท์ ประวัติโดยสังเขปของศาสดาของศาสนาอ่ืน  ความรู๎เบื้องต๎นและความส าคัญของศาสนสถาน การ
แสดงความเคารพตํอศาสนสถาน และการบ ารุงรักษาศาสนสถาน มรรยาทของศาสนิกชน การปฏิบัติตนในศา
สนพิธี  การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกของชุมชน การเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี สิทธิเด็ก 
ความแตกตํางทางวัฒนธรรมของกลุํมคนในท๎องถิ่น การอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข  อ านาจอธิปไตย ความส าคัญ
ของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน๎าที่ของพลเมืองในกระบวนการ เลือกตั้ง สถาบัน
พระมหากษัตริย์ในสังคมไทย หน๎าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความแตกตํางด๎านราคาและคุณภาพ
ของสินค๎าที่มีหลากหลายในตลาด ปัจจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าและบริการ สิทธิพ้ืนฐานของผู๎บริโภค 
เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค๎าและบริการ หลักการและวิ ธีการเลือกบริโภค (บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน) อาชีพ สินค๎าและบริการ
ตําง ๆ ที่ผลิตในชุมชน การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทางด๎านเศรษฐกิจ การสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนด๎วย
การใช๎สิ่งของที่ผลิตในชุมชน (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การน าผ๎ามัดย๎อมไป
ประกอบอาชีพ การค๎าขายผ๎ามัดย๎อม)  ความหมายและประเภทของเงิน หน๎าที่เบื้องต๎นของเงินในระบบ
เศรษฐกิจ สกุลเงินส าคัญที่ใช๎ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหวํางประเทศ  การใช๎แผนที่ ภาพถําย ลักษณะส าคัญ
ทางกายภาพของกรุงเทพมหานคร ต าแหนํง ระยะทาง และทิศของทรัพยากรและสิ่งตําง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 
แหลํงทรัพยากรส าคัญ (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง แผนที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งตําง  ๆ ที่มีใน
กรุงเทพมหานคร  สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่สํงผลตํอการด าเนินชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร  การตั้งถิ่น
ฐาน การย๎ายถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในกรุงเทพมหานคร) 

โดยการฝึกสมาธิและเจริญปัญญา การมีสํวนรํวมในพิธีกรรมทางศาสนา ใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การ
สืบค๎นข๎อมูล สังเกต บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปราย การมีสํวนรํวมในกิจกรรมของจังหวัด  
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง มีความรู๎
ความเข๎าใจในการด ารงชีวิต ปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม  ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม  มีความ
อดทนอดกลั้น มีคุณธรรมจริยธรรม เข๎าใจผู๎อ่ืน เป็นสมาชิกที่ดีของท๎องถิ่นและจังหวัดของตนเอง   
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

47                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัด  
         ส 1.2  ป.4/2, ป.4/4, ป.4/8    
       ส 2.1  ป.4/5    
         ส 2.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3           
      ส 3.1  ป.4/3    
         ส 3.2  ป.4/2 
 ส 5.1  ป.4/3    
 ส 1.2  ป.4/1, ป.4/3, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 
 ส 1.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ส 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ส 3.1  ป.4/1, ป.4/2 
 ส 3.2  ป.4/1 
 ส 5.1  ป.4/3 
 ส 5.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
          รวม  ๓๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

48                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๕๑๐๑  รายวิชาสังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕       เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษามรดกทางวัฒนธรรมที่ได๎รับจากพระพุทธศาสนา การน าพระพุทธศาสนาไปใช๎เป็นแนวทางใน
การพัฒนาชาติไทย  พุทธประวัติตั้งแตํเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญ  ประวัติพุทธสาวก ชาดก  
และศาสนิกชนตัวอยําง  องค์ประกอบและความส าคัญของพระไตรปิฎก พระรัตนตรัย ไตรสิกขา และ
หลักธรรมโอวาท 3  พุทธศาสนสุภาษิต การสวดมนต์ไหว๎พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผํเมตตา การมี
สติเป็นพ้ืนฐานของสมาธิ  การจัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออยํางเรียบงําย มีประโยชน์และถูกต๎อง การ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา มรรยาทของศาสนิกชนที่ดี  สถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ และหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดี เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย วิธีการปกปูองคุ๎มครองตนเอง
หรือผู๎อ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก  วัฒนธรรมไทยที่มีผลตํอการด าเนินชีวิต ความส าคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ตัวอยํางภูมิปัญญาท๎องถิ่น การอนุรักษ์และเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชุมชน (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎า
มัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การน าผ๎ามัดย๎อมไปประกอบอาชีพ การค๎าขายผ๎ามัดย๎อม)   โครงสร๎าง อ านาจ หน๎าที่
และความส าคัญของการปกครองสํวนท๎องถิ่นบทบาทหน๎าที่และวิธีการเข๎าด ารงต าแหนํงของผู๎บริหารท๎องถิ่น 
ประโยชน์ที่ชุมชนจะได๎รับจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ปัจจัยการผลิตสินค๎าและบริการ เทคโนโลยีการ
ผลิตสินค๎า พฤติกรรมของผู๎บริโภค ตัวอยํางการผลิตสินค๎าและบริการในท๎องถิ่น (บูรณาการหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง การใช๎หลักการเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมของ
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน)  หลักการส าคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ใน
โรงเรียน การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช๎ในชีวิตประจ าวัน บทบาทหน๎าที่ของธนาคารโดยสังเขป 
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยกู๎ยืม การฝากเงิน การถอนเงิน ผลดีผลเสียของการกู๎ยืมทั้งนอกระบบและในระบบที่มี
ผลตํอระบบเศรษฐกิจ  พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง (บูรณาการ
กรุงเทพฯศึกษา เรื่อง การใช๎แผนที่เพ่ือหาต าแหนํง ระยะและทิศของสิ่งตํางๆในภูมิภาคของตนเอง) 
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคม สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตํอการตั้ ง
ถิ่นฐานและการย๎ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคอิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่กํอให๎เกิดวิถีชีวิตและ
การสร๎างสรรค์วัฒนธรรมผลจากการรักษาและท าลายสภาพแวดล๎อม แนวทางการอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล๎อมในภูมิภาค 

โดยใช๎การฝึกสมาธิ รํวมพิธีกรรมทางศาสนา ฝึกมรรยาทชาวพุทธ รํวมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน สืบ
เสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สังเกต บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปราย  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง 
มีความรู๎ความเข๎าใจในการด ารงชีวิต ปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม  ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม  มี
ความอดทนอดกลั้น มีคุณธรรมจริยธรรม เข๎าใจผู๎อ่ืน มีความรู๎พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เป็นสมาชิกที่ดีของท๎องถิ่น
และชุมชนของตนเอง   
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๖๑๐๑  รายวิชาสังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ พุทธ
ประวัติตอนปลงอายุสังขาร ปัจฉิมสาวก ปรินิพพาน การถวายพระเพลิง แจกพระบรมสารีริกธาตุ สังเวชนีย
สถาน 4 ประวัติสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอยําง พระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท 3 พุทธศาสน
สุภาษิต  ตัวอยํางการท าความดีของบุคคลในประเทศ การสวดมนต์ไหว๎พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผํ
เมตตา  การบริหารจิตเจริญปัญญา   หลักธรรมของศาสนาเพ่ือการแก๎ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด อริยสัจ 4 
หลักกรรม  หลักธรรมของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป ศาสนาอิสลาม หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม 
ศาสนาคริสต์ บัญญัติ 10 ประการ  ศาสนพิธีของศาสนาตํางๆ  ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับสถานที่ตํางๆ ภายในวัด 
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด  มรรยาทของศาสนิกชนที่ดี  การอาราธนาศีล พิธีทอดผ๎าปุา พิธีทอดกฐิน 
ระเบียบพิธีในการท าบุญงานอวมงคล การปฏิบัติตนที่ถูกต๎องในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
ประโยชน์ของการเข๎ารํวมในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเคารพกฎหมาย 
ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่มีผลตํอตนเองและ
สังคมไทย  แนวทางการธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย ความหมาย ความส าคัญของกิริยามารยาทไทย มารยาทไทย
และมารยาทสังคม ประโยชน์และคุณคําทางวัฒนธรรม ความแตกตํางทางวัฒนธรรมระหวํางกลุํมคนภาคตํางๆ 
ในสังคมไทย แนวทางการรักษาวัฒนธรรม   แหลํงข๎อมูล ขําวสาร เหตุการณ์ตํางๆ ประโยชน์จากการติดตาม
ข๎อมูล ขําวสาร เหตุการณ์ตํางๆ หลักการเลือกรับและใช๎ข๎อมูลขําวสารจากสื่อตํางๆ รวมทั้งสื่อที่ไร๎พรมแดน 
บทบาท หน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและรัฐบาล  กิจกรรมประชาธิปไตยในท๎องถิ่นและประเทศ การ
มีสํวนรํวมในการออกกฎหมาย ระเบียบ กติกา การเลือกตั้ง การใช๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามร ะบอบ
ประชาธิปไตย  บทบาทของผู๎ผลิตที่มีคุณภาพ ทัศนคติในการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ผู๎ผลิตและผู๎บริโภค) ประโยชน์ของการผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพ 
คุณสมบัติของผู๎บริโภคท่ีดี พฤติกรรมของผู๎บริโภคท่ีบกพรํอง คุณคําและประโยชน์ของผู๎บริโภคที่รู๎เทําทันที่มีตํอ
ตนเอง ครอบครัวและสังคม  ความหมายและความจ าเป็นของทรัพยากร หลักการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์
สูงสุด วิธีการสร๎างจิตส านึกให๎คนในชาติรู๎คุณคําของทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัด การวางแผนการใช๎ทรัพยากร
โดยประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหมํๆ  ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ผลิต ผู๎บริโภค ธนาคารและรัฐบาลที่มีตํอระบบ
เศรษฐกิจโดยสังเขป แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหนํวยเศรษฐกิจ ภาษีและหนํวยงานที่จัดเก็บภาษี สิทธิของ
ผู๎บริโภคและผู๎ใช๎แรงงานในประเทศไทย การหารายได๎ รายจําย การออม การลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์
ระหวํางผู๎ผลิต ผู๎บริโภค และรัฐบาล  การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจในท๎องถิ่น (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัด
ย๎อม by บัวมล เรื่อง การน าผ๎ามัดย๎อมไปประกอบอาชีพ การค๎าขายผ๎ามัดย๎อม)  การใช๎เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะทางกายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง ธรรมชาติกับสังคมไทย) ความสัมพันธ์ระหวําง
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อมทางสังคมของประเทศ  สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทาง
สังคม ความสัมพันธ์และผลกระทบ  ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศจาก
อดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้น แนวทางการใช๎ทรัพยากรของคนในชุมชนให๎ใช๎ได๎นานขึ้น โดยมีจิตส านึกรู๎คุณ
คําของทรัพยากร และแผนอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน 
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โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  

มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความ
ภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง มีความรู๎ความเข๎าใจในการด ารงชีวิต ปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม  ตระหนักถึง
ความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม  มีความอดทนอดกลั้น มีคุณธรรมจริยธรรม เข๎าใจผู๎อ่ืน มีความรู๎พ้ื นฐานทาง
เศรษฐกิจ เป็นสมาชิกที่ดีของท๎องถิ่นและประเทศชาติของตนเอง 

     
ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  

 ส 1.1  ป.6/2, ป.6/4, ป.6/8, ป.6/9     
 ส 1.2  ป.6/3 
 ส 2.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/5   
 ส 2.2  ป.6/1    
 ส 3.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
 ส 3.2  ป.6/1, ป.6/2   
 ส 5.1  ป.6/1, ป.6/2    
 ส 5.2   ป.6/1   
 ควรรู้ 
 ส 1.1  ป.6/1, ป.6/3, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7 
 ส 1.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/4 
 ส 2.1   ป.6/3, ป.6/4 
 ส 2.2   ป.6/2, ป.6/3 
 ส 5.2   ป.6/2, ป.6/3 
          รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

52                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๑๑๐๒  รายวิชาประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาชื่อ วันเดือน ปี ตามระบบสุริยคติและจันทรคติ ชํวงเวลาที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การใช๎ค าบอกชํวงเวลา แสดงล าดับเหตุการณ์  วิธีการสืบค๎นประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครัวครัวอยํางงําย  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม สิ่งของเครื่องใช๎ (บูรณาการหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง การด าเนินชีวิตของอดีตกับปัจจุบัน) ที่เป็นรูปธรรมใกล๎ตัวสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ตําง ๆ  ตามกาลเวลา เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว  ความหมาย ความส าคัญของสัญลักษณ์ของชาติ
ไทย การเคารพธงชาติ การร๎องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี การเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ การ
เคารพศาสนวัตถุ ศาสนสถาน เอกลักษณ์อ่ืน ๆ เชํน การแตํงกาย วัฒนธรรม ประเพณีไทย เงินตรา อาหารไทย  
ตัวอยํางแหลํงวัฒนธรรมในชุมชน (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การน าผ๎ามัดย๎อมไป
ประกอบอาชีพ การค๎าขายผ๎ามัดย๎อม) คุณคําและความส าคัญในด๎านตําง ๆ  

โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สังเกต บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล เลําเรื่อง  
อธิบายเพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องราว (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง เกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน) เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย   
   

ตัวช้ีวัด   
 ส 4.3 ป.1/1        
 ส 4.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
          ส 4.2   ป.1/1, ป.1/2 
 ส 4.3  ป.1/2, ป.1/3 
           รวม  ๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

53                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๒๑๐๒  รายวิชาประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาค าที่แสดงชํวงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต วันส าคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์
ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน (บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การด าเนินชีวตในอดีตและปัจจุบัน) วิธีการ
สืบค๎นเหตุการณ์ที่ผํานมาแล๎วที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวโดยใช๎หลักฐานที่ เกี่ยวข๎อง เส๎นเวลาล าดับ
เหตุการณ์ วิธีการสืบค๎นข๎อมูลอยํางงําย วิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตในชุมชน บุคคลที่ท าประโยชน์
ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ ผลงานของบุคคลในท๎องถิ่นที่นําภาคภูมิใจ ตัวอยํางของวัฒนธรรม ประเพณี  และ
ภูมิปัญญาไทย (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การน าผ๎ามัดย๎อมไปประกอบอาชีพ 
การค๎าขายผ๎ามัดย๎อม) 

โดยใช๎ค าบอกชํวงเวลา ใช๎เส๎นเวลาล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต ปัจจุบัน อนาคต แสดงเหตุการณ์  
ใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สังเกต บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล เลําเรื่อง อธิบาย (บูรณาการกรุงเทพฯ
ศึกษา เรื่อง ชุมชนของเรา)  

เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย   
   

ตัวช้ีวัด  
       ส 4.1   ป.2/1, ป.2/2 
 ส 4.2   ป.2/1, ป.2/2 
 ส 4.3   ป.2/1, ป.2/2 
          รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

54                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๓๑๐๒  รายวิชาประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน การเทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทิน วิธีการสืบค๎นเหตุการณ์
ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน (บูรณาการกรุงเทพฯ ศึกษา เรื่อง เหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน) โดย
ใช๎หลักฐานและแหลํงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง การใช๎เส๎นเวลาล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน  (บูรณา
การหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน) ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชนซึ่งขึ้นอยูํกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
(บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การน าผ๎ามัดย๎อมไปประกอบอาชีพ การค๎าขายผ๎ามัด
ย๎อม)  การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตํางทางประเพณีวัฒนธรรมกับชุมชนอ่ืน พระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยท่ีเป็นผู๎สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลย
เดชและสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  และวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสํวนปกปูอง
ประเทศชาติ 

โดยใช๎ค าบอกชํวงเวลา ใช๎เส๎นเวลาล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน อนาคต แสดงเหตุการณ์
ได๎ ใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สังเกต บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล เลําเรื่อง อธิบาย  
เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย   
 

ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  

         ส 4.1   ป.3/1       
        ส 4.3   ป.3/1, ป.3/2   
 ควรรู้ 
         ส 4.1   ป.3/2       
       ส 4.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3    
        ส 4.3   ป.3/3 
          รวม  ๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

55                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๔๑๐๒  รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาความหมายและชํวงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ การใช๎ทศวรรษ ศตวรรษและ
สหัสวรรษเกณฑ์การแบํงยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่แบํงเป็นยุคกํอนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ ยุคสมัยที่ใช๎ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แบํงเป็น
หลักฐานชั้นต๎นและหลักฐานชั้นรอง  ตัวอยํางหลักฐานที่ใช๎ในการศึกษาความเป็นมาของท๎องถิ่น  พัฒนาการ
ของมนุษย์ยุคกํอนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงการตั้ง
หลักแหลํงของมนุษย์ยุคกํอนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย (บูรณาการหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย) การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยด๎านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ประวัติ ผลงานของบุคคลส าคัญ   และภูมิปัญญา
ไทยที่ส าคัญสมัยสุโขทัย (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การน าผ๎ามัดย๎อมไปประกอบ
อาชีพ การค๎าขายผ๎ามัดย๎อม)  

โดยใช๎ค าบอกชํวงเวลายุคสมัย แสดงเหตุการณ์ได๎ ใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สังเกต 
บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล เลําเรื่อง อธิบาย (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทย) 

เพ่ือท าความเข๎าใจชํวงเวลาที่ปรากฏในเอกสารตํางๆ มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องราวความเป็นมาของ
ประวัติศาสตร์ไทย  เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย   
   

ตัวช้ีวัด  
         ส 4.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3    
 ส 4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ส 4.2  ป.4/1, ป.4/2 
          รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

56                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๕๑๐๒  รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาการสืบค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่นอยํางงําย แหลํงข๎อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ มีอยูํ
ในท๎องถิ่น การตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาในท๎องถิ่น (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง 
ความเป็นมาของท๎องถิ่น) ตัวอยํางเรื่องราวที่สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นที่มีอยูํในข๎อมูลจากหลักฐาน
ตํางๆ การน าเสนอความเป็นมาของท๎องถิ่นด๎วยวิธีการตํางๆ การเข๎ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดน
ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ โดยสังเขป อิทธิพลอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีตํอไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎  ลักษณะ สาเหตุและผลของการเข๎ามาของวัฒนธรรมตํางชาติในสังคมไทย อิทธิพลที่
หลากหลายของกระแสวัฒนธรรมตํางชาติที่มีตํอสังคมไทยในปัจจุบัน โดยสังเขป การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
โดยสังเขป ปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา (บูรณาการ
หลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การน าผ๎ามัดย๎อมไปประกอบอาชีพ การค๎าขายผ๎ามัดย๎อม) 
พัฒนาการด๎านการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ ผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ภูมิปัญญาไทยสมัย
อยุธยา การกอบกู๎เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี พระราชประวัติและผลงานของพระเจ๎าตากสิน
มหาราช  และภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรี 

โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สังเกต บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล เลําเรื่อง อธิบาย และ
อภิปรายเรื่องราวที่ศึกษาค๎นคว๎า 

เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี มีสติเทําทันกระแส
วัฒนธรรมที่เข๎ามาในไทย  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย   
   

ตัวช้ีวัด 
         ส 4.2   ป.5/1, ป.5/2     
          ส 4.3  ป.5/2     
 ส 4.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ส 4.3  ป.5/1, ป.5/3, ป.5/4 
 รวม  ๙  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

57                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๖๑๐๒  รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาความหมายความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์  (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง ตัวอยําง
หลักฐานในการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์)  ที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศ
เพ่ือนบ๎าน พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศเพ่ือนบ๎าน สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศ
เพ่ือนบ๎านของไทยในปัจจุบัน โดยสังเขป ตัวอยํางความเหมือนและความตํางระหวํางไทยกับประเทศเพ่ือนบ๎าน   
ความเป็นมาของกลุํมอาเซียน  สมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของกลุํมอาเซียนทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน  การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ (บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปัจจัยที่สํงเสริม
ความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์) พัฒนาการด๎านตําง ๆ ผลงานของ
บุคคลส าคัญ และภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่อง การ
น าผ๎ามัดย๎อมไปประกอบอาชีพ การค๎าขายผ๎ามัดย๎อม) 
 โดยน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ในการศึกษาเรื่องราวในท๎องถิ่น การสรุปข๎อมูล  น าเสนอข๎อมูล
ทางประวัติศาสตร์ ใช๎แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศเพ่ือนบ๎าน เปรียบเทียบสภาพแวดล๎อมทาง
สังคมวัฒนธรรมของไทยกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 

 เพ่ือมีความรู๎ความเข๎าใจประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติศาสตร์และสภาพปัจจุบันของ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน ความส าคัญของการรวมกลุํมอาเซียน พัฒนาแนวคิดเพ่ือขยายประสบการณ์ไปสูํการท า
ความเข๎าใจในภูมภิาค 

     
ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  

 ส 4.1   ป.6/1     
 ส 4.2   ป.6/1, ป.6/2 
 ส 4.3  ป.6/1, ป.6/3, ป.6/4     
 ควรรู้ 
 ส 4.1   ป.6/2 
 ส 4.3   ป.6/2 
          รวม  ๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

58                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศีกษาและพลศึกษา 

 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน       เวลาเรียน (ชม./ปี) 
 
พ ๑๑๑๐๑  สุขศีกษาและพลศึกษา    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา    จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา    จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา    จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

59                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ ๑๑๑๐๑  รายวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 ศึกษาลักษณะ หน๎าที่ และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท๎า เล็บ ผิวหนัง  
อวัยวะภายในชํองปากที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย สมาชิกและความรักความผูกพันของ
สมาชิกในครอบครัว (บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) จุดเดํน จุดด๎อยของตนเอง ลักษณะความแตกตํางของเพศ
ชายและเพศหญิง ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวรํางกายในชีวิตประจ าวันแบบอยูํกับที่ แบบเคลื่อนที่แบบใช๎
อุปกรณ์ประกอบ และกิจกรรมทางกายที่ใช๎การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เชํน การเลํนเกมเบ็ดเตล็ด การออก
ก าลังกาย การเลํนเกมเบ็ดเตล็ดและการปฏิบัติตามกฎ กติกา ข๎อตกลงในการเลํนเกมเบ็ดเตล็ด การปฏิบัติตน
ตามหลักสุขบัญญัติแหํงชาติ (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่นผ๎ามัดย๎อม by บัวมล) การบอกลักษณะอาการเจ็บปุวย
และวิธีการปฏิบัติตน เมื่อมีอาการเจ็บปุวยเกิดขึ้นกับตนเอง การระบุสิ่งที่ท าให๎เกิดอันตรายที่ บ๎าน โรงเรียน 
และวิธีการปูองกัน การบอกสาเหตุที่ท าให๎เกิดอันตรายจากการเลํนและการปูองการ  การแสดงค าพูดหรือ
ทําทางขอความชํวยเหลือจากบุคคลที่ขอความชํวยเหลือ เมื่อเกิดเหตุร๎ายที่บ๎านและโรงเรียน  (บูรณาการ
กรุงเทพฯ ศึกษา) 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายสรุป เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ และ
สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนท าให๎มีทักษะในการเคลื่อนไหวอยํางสมดุล 
 เพ่ือให๎เห็นคุณคําของการรักษาสุขภาพ ใฝุเรียนรู๎ มีความซื่อสัตย์ตํอกฎ กติกาตํางๆ มีวินัยในตนเองใน
การดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนรักความเป็นไทยโดยเข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย และกีฬาที่เหมาะสมกับเพศและ
วัยตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข   
   

ตัวช้ีวัด   
          ต้องรู้ 
 พ ๑.๑ ป.๑/๒ 
 พ ๓.๑ ป.๑/๑ 
 พ ๔.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 พ ๕.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
        ควรรู้ 
 พ ๑.๑ ป.๑/๑ 
 พ ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 พ ๓.๑ ป.๑/๒  
 พ ๓.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒          
          รวม  ๑๕  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

60                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ ๑๒๑๐๑  รายวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 ศึกษาลักษณะหน๎าที่ และการดูแลรักษาอวัยวะภายใน เชํน สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด กระเพาะอาหาร 
ล าไส๎ ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย การระบุบทบาทหน๎าที่ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว 
(บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) ความส าคัญของเพ่ือน การระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง (ในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย) การควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกายแบบอยูํกับที่ แบบเคลื่อนที่ และ
แบบใช๎อุปกรณ์ประกอบการเลํนเกมเบ็ดเตล็ด และเข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย ที่วิธีเลํ นอาศัยการเคลื่อนไหว
เบื้องต๎นทั้งแบบอยูํกับที่  เคลื่อนที่  และใช๎อุปกรณ์ประกอบการบอกลักษณะของการมีสุขภาพดี การเลือกกิน
อาหารที่มีประโยชน์ การระบุของใช๎และของเลํนที่มีผลเสียตํอสุขภาพ (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่นผ๎ามัดย๎อม 
by บัวมล) การอธิบายอาการและวิธีปูองกัน ตลอดจนการปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บปุวยและ
บาดเจ็บ สาเหตุและวิธีปูองกันอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก ชื่อยาสามัญประจ าบ๎าน และการใช๎ยาตามความ
จ าเป็นและตามลักษณะอาการ การระบุโทษของสารเสพติดและสารอันตรายใกล๎ตัวและวิธีปูองกัน สัญลักษณ์ 
ปูายเตือน  และความหมายของสัญลักษณ์  ปูายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย (บูรณาการ
กรุงเทพฯ ศึกษา) การระบุสาเหตุ อันตราย และวิธีการปูองกันอันตรายจากอัคคีภัย ตลอดจนปูองกันดูแล
ตนเอง หรือชํวยเหลือผู๎อ่ืนให๎ปลอดภัยจากเหตุที่กํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ อบายมุขที่เกิดขึ้ น
ภายในโรงเรียนหรือระหวํางเดินทางมาโรงเรียน 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ปรับปรุง แก๎ไข เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความ
เข๎าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพได๎อยํางถูกต๎อง 
 เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ใฝุเรียนรู๎ มีวินัยในตนเอง เข๎ารํวมกิจกรรมทาง 
กายและกีฬารํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
 
 ตัวช้ีวัด  

ต้องรู้  
         พ ๑.๑ ป.๒/๒ 
 พ ๓.๑ ป.๒/๑  
 พ ๔.๑ ป.๒/๑, 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 
 ควรรู้ 
       พ ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๓ 
 พ ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
 พ ๓.๑ ป.๒/๒  
 พ ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒  
 พ ๔.๑ ป.๒/๒ 
          รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
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61                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ ๑๓๑๐๑  รายวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาเจริญเติบโตของรํางกาย ความแตกตํางระหวํางบุคคล เกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่มีผลตํอการ
เจริญเติบโต อาหาร การออกก าลังกาย การพักผํอน ความส าคัญและความแตกตําง วิธีการสร๎างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุํมเพ่ือน (บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) การปูองกันตนจากการลํวงละเมิดทางเพศ การ
เคลื่อนไหวแบบอยูํกับที่ เคลื่อนที่  ควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกายแบบตํางๆ อยํางมีทิศทางการเลํนเกม
เบ็ดเตล็ด แนวทางการเลือกออกก าลังกาย  การละเลํนพื้นเมือง  (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่นผ๎ามัดย๎อม by บัว
มล) การเลํนเกมที่เหมาะสมการใช๎ข๎อมูลเพ่ิมทักษะกลไก ระเบียบ กฎ กติกา ในการเข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ก าลังกายการเลํนเกมและการละเลํนพื้นเมือง การติดตํอและวิธีปูองกันการแพรํกระจายของโรค อาหารหลัก 5 
หมูํ การแปรงฟัน สร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ วิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ๎าน 
โรงเรียน การเดินทาง การขอความชํวยเหลือจากบุคคลและแหลํงตํางๆ (บูรณาการกรุงเทพฯ ศึกษา) เมื่อเกิด
เหตุร๎ายหรืออุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการเลํน และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ปรับปรุง แก๎ไข เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความ
เข๎าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพได๎อยํางถูกต๎อง  

 เพ่ือให๎เห็นคุณคําของการเรียนรู๎สุขศึกษา ใฝุเรียนรู๎ในการแสวงหาความรู๎ มีความซื่อสัตย์
สุจริตตํอกฎ ระเบียบ กติกาตํางๆ มีวินัยในการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอยํางสม่ าเสมอ ตลอดจนรัก
ความเป็นไทยในการเข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย และกีฬาที่เหมาะสมกับเพศและวัย ตามวัฒนธรรมไทย มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา และสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางกายและกีฬารํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข   
   

ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  

         พ ๑.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 พ ๒.๑ ป.๓/๓  
 พ ๓.๑ ป.๓/๑ 
 พ ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๓, ป.๓/๕  
 พ ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๕ 
 ควรรู้ 
         พ ๑.๑ ป.๓/๑ 
 พ ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๓   
 พ ๓.๑ ป.๓/๒ 
 พ ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒  
 พ ๔.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๔ 
 พ ๕.๑ ป.๓/๒    
          รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
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62                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ ๑๔๑๐๑  รายวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔       เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการขอรํางกายและจิตใจตามวัย ความส าคัญวิธีดูแลรักษา
กล๎ามเนื้อกระดูก และข๎อ ที่มีผลตํอสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการให๎ท างานอยํางมีประสิทธิภาพ  
คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตาม
วัฒนธรรมไทย (บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไมํเหมาะสมในเรื่อง
เพศ การเคลื่อนไหวรํางกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยูํกับที่ แบบเคลื่อนที่ และการใช๎อุปกรณ์ประกอบ การ
บริหารทํามือเปลําประกอบจังหวะ เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด กีฬาพ้ืนฐานการออกก าลังกาย เลํน
เกมตามความชอบของตนเองและการเลํนกีฬาพ้ืนฐานรํวมกับผู๎อ่ืน การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองในการ
ออกก าลังกาย เลํนเกมและเลํนกีฬาตามตัวอยํางและแบบปฏิบัติของผู๎อื่น คุณคําของการออกก าลังกาย เลํนเกม
และเลํนกีฬาที่มีตํอสุขภาพ  การปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลํน กีฬาพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาที่เลํนความสัมพันธ์
ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ  การจัดสิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและเอ้ือตํอสุขภาพ สภาวะอารมณ์และ
ความรู๎สึก ผลที่มีตํอสุขภาพในทางบวกและทางลบ การวิเคราะห์ข๎อมูลบนฉลากอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่นผ๎ามัดย๎อม by บัวมล) การทดสอบการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความส าคัญหลักการใช๎ยา วิธีปฐมพยาบาล  ผลเสียของการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา 
และวิธีการปูองกัน  (บูรณาการกรุงเทพฯ ศึกษา) 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย ปรับปรุง แก๎ไข เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ  
สามารถสื่อสารสิ่งเรียนรู๎ และมีความสามารถในด๎านทักษะการเคลื่อนไหวอยํางสมดุล 

 เพ่ือให๎เห็นคุณคําของการเรียนรู๎สุขศึกษา ใฝุเรียนรู๎ในการแสวงหาความรู๎ มีความซื่อสัตย์
สุจริตตํอกฎ  ระเบียบ กติกาตํางๆ มีวินัยในการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอยํางสม่ าเสมอ ตลอดจนรัก
ความเป็นไทยโดยเข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย และกีฬาที่เหมาะสมกับเพศและวัยตามวัฒนธรรมไทย มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา และสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางกายและกีฬารํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข   
   

ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  

         พ ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 พ ๒.๑ ป.๔/๓  
 พ ๓.๑ ป.๔/๔ 
 พ ๓.๒ ป.๔/๑  
 พ ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
 พ ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓    
 ควรรู้ 
 พ ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
 พ ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 พ ๓.๒ ป.๔/๒ 
          รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
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63                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ ๑๕๑๐๑  รายวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕       เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาความส าคัญของระบบการยํอยอาหาร และขับถํายที่มีผลตํอสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการ และวิธีการ
ดูแลรักษาให๎ท างานตามปกติ การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเองและการปฏิบัติตนได๎เหมาะสมตามวัฒนธรรม
ไทย ลักษณะครอบครัวที่อบอุํนตามวัฒนธรรมไทยและพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ในการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎ใน
ครอบครัว (บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวรํางกายแบบผสมผสานและการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกายทั้งแบบอยูํกับที่ เคลื่อนที่และการใช๎อุปกรณ์ประกอบตามแบบที่ก าหนด เกมน าไปสูํกีฬาและกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวแบบผลัดที่มีการตี เขี่ย รับ-สํงสิ่งของ ขว๎างและวิ่ง การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช๎แรงและความ
สมดุล การใช๎ทักษะกลไกที่สํงผลตํอการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเลํนกีฬา การเลํนกีฬาไทย หลักการและรูปแบบ
การออกก าลังกายและการเลํนเกม การเลํนกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เหมาะสมกับวัย และการสร๎างทางเลือกในวิธี
ปฏิบัติในการเลํนกีฬาอยํางหลากหลาย การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหํงชาติ วิธีการค๎นหาข๎อมูลขําวสารทางสุขภาพ
จากแหลํงตํางๆ หลักการซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่นผ๎ามัดย๎อม by   บัวมล) มีนิสัย
ในการเลือกซื้ออาหารที่มีสัญลักษณ์ที่ประกันอาหารปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสารพิษ และแนะน าผู๎อื่น หลักการ
ปฏิบัติตนในการปูองกันโรคที่พบบํอยในชีวิตประจ าวัน การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานที่
ก าหนด ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการใช๎สารเสพติดและผลกระทบตํอรํางกาย  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช๎
ยาและการหลีกเลี่ยงสารเสพติด อิทธิพลของสื่อที่มีตํอพฤติกรรมสุขภาพการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันอันตรายจากการเลํน
กีฬา (บูรณาการกรุงเทพฯ ศึกษา) 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย ปรับปรุง แก๎ไข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ  สามารถ
สื่อสารสิ่งเรียนรู๎ และมีความสามารถในด๎านทักษะการเคลื่อนไหวอยํางสมดุล 

 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการเรียนรู๎สุขศึกษา ใฝุเรียนรู๎ในการแสวงหาความรู๎ มีความซื่อสัตย์สุจริตตํอกฎ  
ระเบียบ กติกาตํางๆ มีวินัยในการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอยํางสม่ าเสมอ ตลอดจนรักความเป็นไทยโดยเข๎า
รํวมกิจกรรมทางกาย และกีฬาที่เหมาะสมกับเพศและวัยตามวัฒนธรรมไทย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา และสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและกีฬารํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข   
   ตัวชี้วัด 

ต้องรู้   
         พ ๑.๑ ป.๕/๒ 
          พ ๒.๑ ป.๕/๒, ป.๕/๓     
         พ ๓.๑ ป.๕/๔, ป.๕/๖    
    พ ๓.๒ ป.๕/๑     
         พ ๔.๑ ป.๕/๒, ป.๕/๔               
      พ ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
          ควรรู้ 
 พ ๑.๑ ป.๕/๑ 
 พ ๒.๑ ป.๕/๑ 
 พ ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 

พ ๓.๒ ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
พ ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๓, ป.๕/๕ 
พ ๕.๑ ป.๕/๕ 

          รวม  ๒๕  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ ๑๖๑๐๑  รายวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาเก่ียวกับระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจที่มีผลตํอสุขภาพ การเจริญเติบโต 
และพัฒนาการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน ปัจจัยที่ชํวยให๎การท างานกลุํม
ประสบความส าเร็จ ความสามารถสํวนบุคคล หน๎าที่ของสมาชิกในกลุํม การยอมรับความคิดเห็น ความแตกตําง
ระหวํางบุคคล  ความรับผิดชอบ  พฤติกรรมเสี่ยงน าไปสูํการมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ การตั้งครรภ์กํอน
วัยอันควร การเคลื่อนไหวรํวมกับผู๎ อ่ืนแบบผลัด ในลักษณะผสมผสานในการรํวมกิจกรรมทางกาย การ
เคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช๎แรงง และความสมดุลกับการเสริมทักษะการเคลื่อนไหวในการเลํนเกมและ
กีฬา การเลํนกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม การใช๎ข๎อมูลด๎านทักษะกลไกเพ่ือปรับปรุง 
และเพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเลํนกีฬาการน าความรู๎และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช๎เป็นพื้นฐานการศึกษาหาความรู๎ ประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพสมรรถภาพ
ทางกายและการสร๎างเสริมบุคลิกภาพ การเลํนเกมท่ีใช๎ทักษะการวางแผน การเพ่ิมพูนทักษะออกก าลังกายและ
การเคลื่อนไหวอยํางเป็นระบบ การเลํนกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมที่ชื่นชอบ การประเมินทักษะการ
เลํนกีฬาของตน กฎ กติกา ในการเลํนกีฬาไทย กีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เลํน ความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมที่มี
ผลตํอสุขภาพ ปัญหาของสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอสุขภาพ การปูองกันและแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอสุขภาพ          
รู๎ลักษณะ แหลํง สาเหตุ และวิธีการปูองกันปัญหาสิ่งแวดล๎อมในกรุงเทพมหานคร (บูรณาการกรุงเทพฯ ศึกษา) 
โรคติดตํอส าคัญที่ระบาดในปัจจุบัน ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค การปูองกันการระบาดของโรค 
พฤติกรรม ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตํอสุขภาพของสํวนรวม วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การสร๎าง
เสริมสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ภัยธรรมชาติ ลักษณะของภัยธรรมชาติ  
ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีตํอรํางกาย จิตใจและสังคม การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติด ทักษะการสื่อสาร ชํวยให๎ผู๎ อ่ืนหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด  
สามารถแนะน า ตักเตือนผู๎อ่ืนให๎สามารถลดพฤติกรรมที่จะน าไปสูํความเสี่ยงตํออันตรายได๎   

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์  อภิปราย  ปรับปรุง  แก๎ไข  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  และมีความสามารถในด๎านทักษะการเคลื่อนไหวอยํางสมดุล  เห็นคุณคําของการ
เรียนรู๎สุขศึกษา  ใฝุ เรียนรู๎ ในการแสวงหาความรู๎  มีความซื่อสัตย์สุจริตตํอกฎระเบียบ  กติกาตํางๆ                 
มีวินัยในการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอยํางสม่ าเสมอ  ตลอดจนรักความเป็นไทยในการเข๎ารํวม
กิจกรรมทางกาย  และกีฬาที่เหมาะสมกับเพศและวัยตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
และสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางกายและกีฬารํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
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ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  

 พ ๑.๑ ป.๖/๒  
 พ ๒.๑ ป.๖/๒  
 พ ๓.๑ ป.๖/๓ 
 พ ๓.๒ ป.๖/๑  
 พ ๔.๑ ป.๖/๒ 
 พ ๕.๑ ป.๖/๓  
 ควรรู้ 
 พ ๑.๑ ป.๖/๑  
 พ ๒.๑ ป.๖/๒  
 พ ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
 พ ๓.๒ ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖  
 พ ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 

พ ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
          รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน       เวลาเรียน (ชม./ปี) 
 
ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ      จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ      จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ      จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ ๑๑๑๐๑  รายวิชาศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 ศึกษาและเรียนรู๎การสร๎างงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับรูปรํางลักษณะ  ขนาดของสิ่งตําง ๆ รอบตัวใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอภิปรายเกี่ยวกับรูปรํางลักษณะขนาดของสิ่งตําง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร๎างขึ้น (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่นผ๎ามัดย๎อม by บัวมล) บอกความรู๎สึกที่มีตํอธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมรอบตัว  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ  อุปกรณ์ในการสร๎างงานทัศนศิลป์  สร๎างงานทัศนศิลป์  
ศึกษาสิ่งตําง ๆ ที่สามารถกํอก าเนิดเสียง  ลักษณะของเสียงดัง – เบา  ความช๎า – เร็วของจังหวะ ความ
เกี่ยวข๎องของบทกลอน  เพลงงําย ๆ  รู๎สิ่งตําง ๆ ที่สามารถกํอก าเนิดเสียง  บอกลักษณะของเสียง ดัง  -  เบา  
ความช๎าเร็วของจังหวะ   
 การทดลองสีด๎วยเทคนิคงําย ๆ วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู๎สึกของตนเอง  ทํองบท
กลอน ร๎องเพลงงําย ๆ เลําถึงเพลงในท๎องถิ่น (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง เพลงมาร์ประจ าโรงเรียน) เข๎าใจ
และแสดงการเคลื่อนไหว ทําทางงําย ๆ เพ่ือสื่อความหมาย แทนค าพูด สิ่งที่ตนเองชอบจากการดูหรือรํวมการ
แสดง (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง การแสดงพ้ืนบ๎านร าวงบ๎านบัวมล)  การละเลํนของเด็กไทย สิ่งที่ตนเอง
ชอบในการแสดงนาฏศิลป์ การเลียนแบบ  แสดง  บอก  ระบุและเลํน 
 เพ่ือให๎เห็นคุณคําของความสวยงามตามธรรมชาติ  เกิดความรู๎สึกชื่นชมธรรมชาติ  สามารถคิดและ
แสดงความรู๎สึกจากการรับรู๎ความงาม  ความเพลิดเพลิน  เกิดความมั่นใจในตนเองในการสร๎างงานทัศนศิลป์  
รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  เห็นความส าคัญของเพลงไทย  เกิดความรู๎สึกชื่น
ชมเพลงไทย  และสามารถน ากิจกรรม ของเพลงไปใช๎เพ่ือความเพลิดเพลินได๎เพ่ือเห็นคุณคําของนาฏศิลป์ไทย  
เกิดความชื่นชมนาฏศิลป์ไทย   ความเพลิดเพลินแกํตนเองและผู๎อ่ืน 
   

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 
ศ 1.1   ป.1/1, ป.1/3 , ป.1/5   
ศ 1.2   ป.1/1   
ศ 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/4, ป.1/5   
ศ 3.1  ป.1/1, ป.1/2  
ควรรู้ 
ศ 1.1  ป.1/2, ป.1/4 
ศ 2.1  ป.1/๓ 
ศ 2.2   ป.1/1, ป.1/2 
ศ 3.1  ป.1/๓ 
ศ 3.2   ป.1/1, ป.1/2 

 รวม  18  ตัวช้ีวัด 
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68                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ ๑๒๑๐๑  รายวิชาศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 ศึกษา  สังเกต  รูปรําง  รูปทรง  ทัศนธาตุและสิ่งแวดล๎อมในการสร๎างงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตํางๆ 
(บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่องจิตกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม) ศึกษา  สังเกต  แหลํงก าเนิดและ
คุณสมบัติของเสียง   ความหมายและความส าคัญของเพลงที่ได๎ยิน  ร๎องเพลงงําย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย  จ าแนก
แหลํงก าเนิดของเสียงที่ได๎ยิน  คุณสมบัติของของเสียง สูง – ต่ า  ดัง  -  เบา  ยาว - สั้นของดนตรี  เคาะจังหวะ
หรือเคลื่อนไหวรํางกายให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาของเพลง  ร๎องเพลงงําย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย  บอกความหมาย
ความส าคัญของเพลง  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  เสียงขับร๎องของตนเองและผู๎อ่ืน  น าดนตรีไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสตําง  ๆ เข๎าใจและแสดงการเคลื่อนไหวขณะอยูํกับที่และเคลื่อนที่   การเคลื่อนไหว
ที่สะท๎อนอารมณ์ของตนเองอยํางอิสระ ทําทาง เพ่ือสื่อความหมายแทนค าพูด    แสดงทําทางประกอบจังหวะ
อยํางสร๎างสรรค์   เรียนรู๎มารยาทในการชมการแสดงการละเลํนพ้ืนบ๎าน  เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลํน
พ้ืนบ๎านกับสิ่งที่พบเห็นในการด ารงชีวิตของคนไทย 
 โดยการสังเกต  บรรยาย  รูปรําง รูปทรงในธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม  ระบุทัศนธาตุที่อยูํในสิ่งแวดล๎อม
ของงานทัศนศิลป์  ฝึกปฏิบัติการสร๎างงานทัศนศิลป์ตําง ๆ โดยใช๎ทัศนธาตุที่เน๎น สี  รูปรํางและรูปภาพ  มี
ทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ  อุปกรณ์  สร๎างงานทัศนศิลป์  3  มิติ  สร๎างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ 
(บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเลือกใช๎วัสดุอยํางมีเหตุผล)  วาดภาพเพ่ือถํายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ๎านเลือกงานทัศนศิลป์  บรรยายสิ่งที่มองเห็น  เนื้อหา  เรื่องราวและ
สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร๎าง  การเคลื่อนไหว   โดยการแสดง  บอก  ระบุและเลํนทาง
ดนตรี นาฎศิลป์ 
 เพ่ือให๎เห็นคุณคําของความสวยงามตามธรรมชาติ  ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ความซื่อสัตย์
สุจริต และความมีวินัย  เกิดความรู๎สึกชื่นชมธรรมชาติ  สามารถคิดและแสดงความรู๎สึกจากการรับรู๎ความงาม  
ความเพลิดเพลิน  เกิดความมั่นใจใจตนเองในการสร๎างงานทัศนศิลป์และรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ใฝุ
เรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  รักความเป็นไทย   มีความมุํงมั่นการท างาน ถํายทอดความรู๎สึก  เห็นความส าคัญ
และคุณคําของเพลงไทย  เพลงสากลและน ากิจกรรมการฟังเพลง การร๎องเพลงไปใช๎ในชีวิตประจ าวันด๎วยความ
เพลิดเพลิน  และเห็นคุณคําของนาฏศิลป์ไทย  เกิดความชื่นชมนาฏศิลป์ไทย  มีจิตสาธารณะสร๎างความ
เพลิดเพลินแกํตนเองและผู๎อ่ืน 
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69                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 
ศ 1.1 ป.๒/1, ป.๒/2, ป.2/4 , ป.2/4, ป.2/6     
ศ 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/5 
ศ 3.1  ป.2/1, ป.2/3, ป.2/4 
ศ 3.2   ป.2/2 
ควรรู้ 
ศ 1.1  ป.๒/๓, ป.2/5, ป.2/7, ป.2/8 
ศ 1.2   ป.2/1, ป.2/2     
ศ 2.1  ป.2/4 
ศ 2.2   ป.2/1, ป.2/2 
ศ 3.1   ป.2/2, ป.2/5 
ศ 3.2  ป.2/1, ป.2/3 

 รวม  25  ตัวช้ีวัด 
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70                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ ๑๓๑๐๑  รายวิชาศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 ศึกษารูปรํางรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎สร๎างผลงาน  เมื่อชมงานทัศนศิลป์  ทัศนธาตุ
ของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม  ทัศนศิลป์เน๎นเร่ืองเส๎น  สี  รูปรําง (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่นผ๎ามัดย๎อม by 
บัวมล)  รูปรํางลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นที่ได๎ยินในชีวิตประจ าวัน รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง  หน๎าที่ของ
เพลงที่ได๎ยินขับร๎องบรรเลงดนตรีงําย ๆ เคลื่อนไหวทําทางเข๎าใจและแสดงการเคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆใน
สถานการณ์สั้น ๆทําทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์บทบาทหน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชมกิจกรรมการแสดงที่
เหมาะสมกับวัยประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวันการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท๎องถิ่น (บูรณาการ
กรุงเทพฯศึกษา เรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ๎าน เชํน ร าวงมาตรฐาน) สิ่งที่เป็นลักษณะเดํนและเอกลักษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์ ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 

โดยบรรยายรูปรํางรูปทรงธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม  ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎สร๎างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์
จ าแนกทัศนศิลป์ของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่องเส๎น  สี  รูปรําง  รูปทรงและ
พื้นผิว  ระบุอุปกรณ์ที่ใช๎สร๎างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ วาดภาพระบายสีสิ่งที่อยูํรอบตัว  ถํายทอดความคิด  
ความรู๎สึกจากเหตุการณ์จริงโดยใช๎เส๎น  รูปรําง  รูปทรง  สีและพื้นผิว สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงาน
โครงสร๎างเคลื่อนไหวระบุรูปรํางลักษณะของเคร่ืองดนตรีที่ได๎ยินในชีวิตประจ าวัน  ใช๎รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง
และเคาะจังหวะบอกบทบาทหน๎าที่ของเพลงที่ได๎ยิน  ขับร๎องและบรรเลงดนตรีงําย ๆ (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง 
เพลงชาติ เพลงสดุดีจอมราชา) เคลื่อนไหวทําทางสอดคล๎องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เสียงดนตรีเสียงขับร๎องของตนเองและผู๎อื่นโดยการสร๎างสรรค์  แสดง  เปรียบเทียบ   รํวมกิจกรรม   บอก   เลํา  ระบุ
และอธิบาย 
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของความสวยงามตามธรรมชาติ  เกิดความรู๎สึกชื่นชมธรรมชาติ  สามารถคิดและแสดง
ความรู๎สึกจากการรับรู๎ความงาม  ความเพลิดเพลิน  เกิดความมั่นใจใจตนเองในการสร๎างงานทัศนศิลป์และรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมน าดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน หรือโอกาสตําง ๆ ได๎อยําง เหมาะสม  เพื่อเห็นคุณคําของ
นาฏศิลป์ไทย  เกิดความชื่นชมนาฏศิลป์ไทย  สามารถน ากิจกรรมของนาฏศิลป์ไปใช๎แสดงในโอกาสตําง ๆ   เพื่อความ
เพลิดเพลินแกํตนเองและผู๎อื่น   
 

ตัวชี้วัด 
ต้องรู้  
ศ 1.1   ป.3/3, ป.3/4, ป.3/8    
ศ 1.2   ป.3/1 
ศ 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/6 
ศ 3.1   ป.3/1, ป.3/2  
ศ 3.2   ป.3/2 
ควรรู ้
ศ 1.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/5, ป.3/6 , ป.3/7, ป.3/9, ป.3/10 
ศ 1.2   ป.3/2     
ศ 2.1   ป.3/5, ป.3/7 
ศ 2.2   ป.3/1, ป.3/2 
ศ 3.1   ป.3/3, ป.3/4,  ป.3/5 
ศ 3.2   ป.3/1, ป.3/3 
รวม  29  ตัวชี้วัด 
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71                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ ๑๔๑๐๑  รายวิชาศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔       เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

         ศึกษารูปรํางรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎สร๎างผลงาน (บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ความพอประมาณ) เมื่อชมงานทัศนศิลป์  ทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติ  
สิ่งแวดล๎อม  ทัศนศิลป์เน๎นเรื่องเส๎น  สี  รูปรําง รูปรํางลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นที่ได๎ยินในชีวิตประจ าวัน 
รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง  หน๎าที่ของเพลงที่ได๎ยินขับร๎องบรรเลงดนตรีงําย ๆ เคลื่อนไหวทําทางเข๎าใจ
และแสดงการเคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆในสถานการณ์สั้น ๆทําทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
บทบาทหน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท๎องถิ่น  (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง นาฏศิลป์พ้ืนบ๎าน ) สิ่ง
ที่เป็นลักษณะเดํนและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 

โดยบรรยายรูปรํางรูปทรงธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม  ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎สร๎างผลงานเมื่อชมงาน
ทัศนศิลป์จ าแนกทัศนศิลป์ของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่องเส๎น  สี  
รูปรําง  รูปทรงและพ้ืนผิว  ระบุอุปกรณ์ที่ใช๎สร๎างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ วาดภาพระบายสีสิ่งที่อยูํรอบตัว  
ถํายทอดความคิด  ความรู๎สึกจากเหตุการณ์จริงโดยใช๎เส๎น  รูปรําง  รูปทรง  สีและพ้ืนผิว สร๎างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร๎างเคลื่อนไหวระบุรูปรํางลักษณะของเครื่องดนตรีที่ได๎ยินในชีวิตประจ าวัน  ใช๎
รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะบอกบทบาทหน๎าที่ของเพลงที่ได๎ยิน  ขับร๎องและบรรเลงดนตรี
งําย ๆ (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา เรื่อง โอกาสในการบรรเลงดนตรี) เคลื่อนไหวทําทางสอดคล๎องกับอารมณ์
ของเพลงที่ฟัง  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงขับร๎องของตนเองและผู๎อ่ืนโดยการสร๎างส รรค์  
แสดง  เปรียบเทียบ   รํวมกิจกรรม   บอก   เลํา  ระบุและอธิบาย 

เพ่ือให๎เห็นคุณคําของความสวยงามตามธรรมชาติ  เกิดความรู๎สึกชื่นชมธรรมชาติ  สามารถคิดและ
แสดงความรู๎สึกจากการรับรู๎ความงาม  ความเพลิดเพลิน  เกิดความมั่นใจใจตนเองในการสร๎างงานทัศนศิลป์
และรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมน าดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน หรือโอกาสตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม  เพ่ือ
เห็นคุณคําของนาฏศิลป์ไทย  เกิดความชื่นชมนาฏศิลป์ไทย  สามารถน ากิจกรรมของนาฏศิลป์ไปใช๎แสดงใน
โอกาสตํางๆ   เพ่ือความเพลิดเพลินแกํตนเองและผู๎อ่ืน   
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72                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 
ศ 1.1   ป.4/3, ป.4/4, ป.4/6  
ศ 1.2   ป.4/2 
ศ 2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
ศ 2.2   ป.4/2 
ศ 3.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/4 
ศ 3.2   ป.4/1, ป.4/4 
ควรรู้ 
ศ 1.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/5, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9  
ศ 1.2   ป.4/1     
ศ 2.1   ป.4/6, ป.4/7 
ศ 2.2   ป.4/1 
ศ 3.1   ป.4/3,  ป.4/5 
ศ 3.2   ป.4/2, ป.4/3 
รวม  29  ตัวชี้วัด 
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73                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ ๑๕๑๐๑  รายวิชาศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕       เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

          ศึกษาเก่ียวกับจังหวะต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อมและงานศิลป์ (บูรณาการหลักสูตร
ท๎องถิ่นผ๎ามัดย๎อม by บัวมล)   ความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีที่
ตํางกัน  วาดภาพโดยใช๎เทคนิคของแสงเงา  น้ าหนัก และวรรณะสี  งานปั้นจากดินน้ ามันหรือดินเหนียว  งาน
พิมพ์ภาพ  การจัดวางต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ ในภาพ  องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช๎ในการสื่ออารมณ์  
ลักษณะของเสียงขับร๎องและเครื่องดนตรีที่อยูํ ในวงดนตรีประเภทตําง ๆ ศึกษาโน๎ตดนตรีไทยและสากล  5  
ระดับเสียง  เครื่องดนตรีที่ท าจังหวะและท านอง เพลงไทยหรือเพลงสากลที่เหมาะสมกับวัย  องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ทําทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนนาฏศิลป์โดยเน๎นการใช๎ภาษาทําและนาฏย
ศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออกการเขียนเค๎าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆการแสดงนาฏศิลป์ชุด
ตําง ๆประโยชน์ที่ได๎รับจากการชมการแสดงการแสดงประเภทตําง ๆ ของไทย ในแตํละท๎องถิ่นนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ๎านที่สะท๎อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

โดยบรรยายเกี่ยวกับจังหวะต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อมและงานศิลป์  เปรียบเทียบ
ความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกตํางกัน  วาดภาพโดยใช๎
เทคนิคของแสงเงา  น้ าหนักและวรรณะสี  สร๎างสรรค์งานปั้นจากดินน้ ามันหรือดินเหนียวเน๎นการถํายทอด
จินตนาการ  งานพิมพ์ภาพเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ ในภาพ  ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์และการสื่อความหมายในงานศิลป์ของตนเอง  และบอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น  บรรยายประโยชน์
ของคุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคนในสังคม  ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช๎ในการสื่อ
อารมณ์  จ าแนกลักษณะของเสียงขับร๎องและเครื่องดนตรีที่อยูํในวงดนตรีประเภทตําง ๆอําน เขียนโน๎ตดนตรี
ไทยและสากล  5  ระดับใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและท านองร๎องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทย
สากลที่เหมาะสมกับวัย  ด๎นสดงําย ๆ โดยใช๎ประโยคเพลงแบบถามตอบใช๎ดนตรีรํวมกับกิจกรรมในการ
แสดงออกตามจินตนาการ  อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตําง ๆ (บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเลือกใช๎วัสดุอยํางมีเหตุผล) คุณคําของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตํางกัน   

เพ่ือให๎เข๎าใจเห็นคุณคําของความงามของธรรมชาติ  ศิลปะของไทย  ศิลปะท๎องถิ่น  ศิลปะสากล  เกิด
ความรู๎สึกชื่นชมในความงามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม  ความประณีตศิลปะของไทย  ศิลปะ
ท๎องถิ่น  มองเห็นความแตกตํางของศิลปะไทย  ศิลปะสากล  ชื่นชมภูมิใจรักษาศิลปะไทยไว๎และยอมรับค าติชม
และแก๎ไขข๎อบกพรํองเห็นความส าคัญและคุณคําของเพลงไทย  เพลงสากลเกิดความชื่นชมในการร๎องเพลง ฟัง
เพลง  น ากิจกรรมการฟังเพลงและการร๎องเพลงไปใช๎ในชีวิตประจ าวันด๎วยความเพลิดเพลิน  เห็นคุณคําของ
นาฏศิลป์ไทย  เกิดความชื่นชมนาฏศิลป์ไทย  สามารถประยุกต์นาฏศิลป์และละครของไทยให๎เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันและด ารงรักษาไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ไทย 
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74                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 
ศ 1.1  ป.5/3, ป.5/6, ป.5/7  
ศ 1.2   ป.5/2 
ศ 2.1   ป.5/2, ป.5/4, ป.5/5 
ศ 2.2   ป.5/1, ป.4/2 
ศ 3.1   ป.5/1, ป.5/3, ป.5/5 
ศ 3.2   ป.5/2 
ควรรู้ 
ศ 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/4, ป.5/5, ป.4/8, ป.4/9  
ศ 1.2   ป.5/1     
ศ 2.1  ป.5/1, ป.5/3, ป.5/6, ป.5/7 
ศ 3.1   ป.5/2,  ป.5/4, ป.5/6 
ศ 3.2   ป.5/1 
รวม  29  ตัวชี้วัด 
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75                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ ๑๖๑๐๑  รายวิชาศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 ศึกษาสีคูํตรงข๎ามการใช๎สีคูํตรงข๎าม  หลักการจัดขนาดสัดสํวนความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์
จากรูปแบบ  2  มิติ  เป็น  3  มิติ  เพลงที่ฟัง  โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต  ประเภท  
บทบาท  หน๎าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ โน๎ตดนตรีไทยและสากล  ท านอง
งํายๆ  เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร๎องเพลง  ด๎นสดที่มีจังหวะและท านองงําย ๆ ศึกษาเรื่องของวงดนตรี
ไทยในประวัติศาสตร์  จากยุคสมัยตํางกันและอิทธิพลของวัฒนธรรมดนตรีไทย  (บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา 
เรื่อง ดนตรีในยุคสมัยตําง ๆ ) การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน๎นการถํายทอดลีลาหรืออารมณ์เครื่องแตํง
กาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอยํางงําย ๆนาฏศิลป์และละครงําย ๆความรู๎สึกของตนเองที่มีตํองาน
นาฏศิลป์และการละครอยํางสร๎างสรรค์การชมการแสดงความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่
ประสบในชีวิตประจ าวันสิ่งที่มีความส าคัญตํอการแสดงนาฏศิลป์และละครประโยชน์ที่ได๎รับจากการแสดงหรือ
การชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 
  โดยใช๎หลักการแสงเงาและระบุสีคูํตรงข๎าม (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่นผ๎ามัดย๎อม by บัวมล) อภิปราย
เกี่ยวกับการใช๎สีคูํตรงข๎าม  อธิบายหลักการจัดสัดสํวน  ความสมดุล  สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ  2  
มิติเป็น  3  มิติ  โดยใช๎หลักการของแสงเงาและน้ าหนัก  สีคูํตรงข๎าม  หลักการจัดขนาดสัดสํวนและความ
สมดุล   สร๎างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ  แผนผังและภาพประกอบเพ่ือถํายทอดความคิด  เรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ตําง ๆ งานปั้นใช๎หลักการเพิ่มและลด  โดยบรรยายเพลงที่ฟัง  โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรีและศัพท์
สังคีตจ าแนกประเภทและบทบาทหน๎าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ  อํานเขียน
โน๎ตไทยและโน๎ตสากลท านองงําย ๆ  ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร๎องเพลง  ด๎นสด ที่มีจังหวะและ
ท านองงําย ๆบรรยายความรู๎สึกที่มีตํอดนตรี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท านอง  จังหวะการประสานเสียงและ
คุณภาพเสียงของเพลงที่ฟังอธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตํอ
ดนตรีในท๎องถิ่นการสร๎างสรรค์  แสดง    ออกแบบ   บรรยาย  แสดงความคิดเห็น  เปรียบเทียบ  ระบุและ
อธิบาย 
  เพ่ือให๎เข๎าใจเห็นคุณคําของความงามของธรรมชาติ  ศิลปะของไทย  ศิลปะท๎องถิ่น  ศิลปะสากล  เกิด
ความรู๎สึกชื่นชมในความงามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม  ความประณีตศิลปะของไทย  ศิลปะ
ท๎องถิ่น  มองเห็นความแตกตํางของศิลปะไทย  ศิลปะสากล  ชื่นชมภูมิใจรักษาศิลปะไทยไว๎และยอมรับค าติชม
และแก๎ไขข๎อบกพรํองเห็นความส าคัญและคุณคําของเพลงไทย  เพลงสากลเกิดความชื่นชมในการร๎องเพลง ฟัง
เพลง  น ากิจกรรมการฟังเพลงและการร๎องเพลงไปใช๎ในชีวิตประจ าวันด๎วยความเพลิดเพลิน  เห็นคุณคําของ
นาฏศิลป์ไทย  เกิดความชื่นชมนาฏศิลป์ไทย  สามารถประยุกต์นาฏศิลป์และละครของไทยให๎เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันและด ารงรักษาไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ไทย (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเลือกใช๎
วัสดุอยํางมีเหตุผล) 
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76                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 
ศ 1.1   ป.6/1, ป.6/3, ป.6/6  
ศ 1.2   ป.6/1, ป.6/3    
ศ 2.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
ศ 2.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ศ 3.1   ป.6/2, ป.6/5, ป.6/6 
ศ 3.2   ป.6/1 
ควรรู้ 
ศ 1.1   ป.6/2, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/7 
ศ 1.2   ป.6/2 
ศ 2.1   ป.6/3 
ศ 3.1   ป.6/1,  ป.6/3, ป.6/4 
ศ 3.2   ป.6/2 
รวม  27  ตัวช้ีวัด 
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77                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน       เวลาเรียน (ชม./ปี) 
 
ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
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78                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง ๑1๑๐๑  รายวิชาการงานอาชีพ               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           เวลาเรียน  4๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 ศึกษาวิธีการท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองในเรื่องการแตํงกาย การเก็บของใช๎ การหยิบจับและใช๎ของใช๎
สํวนตัว (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล) การจัดโต๏ะ ตู๎ ชั้น  รู๎จักใช๎วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
งํายๆ ในการท างานอยํางปลอดภัย เชํน  การท าความคุ๎นเคยกับการใช๎เครื่องมือ การรดน้ าต๎นไม๎ การถอนและ
การเก็บวัชพืช (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) การพับกระดาษเป็นของเลํน  ศึกษาข๎อมูลสิ่งที่
นําสนใจเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและเหตุการณ์ตํางๆ ศึกษาแหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว เชํน บ๎าน 
ห๎องสมุด ผู๎ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์  รู๎จักแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํ น พิพิธภัณฑ์เด็ก 
ท๎องฟูาจ าลองกรุงเทพฯ  
 ฝึกทักษะวิธีการชํวยเหลือตนเองและทักษะกระบวนการท างานรํวมกัน ฝึกใช๎วัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือตํางๆ ในการท างานอยํางปลอดภัย   มีความกระตือรือร๎นและความตรงตํอเวลาเป็นลักษณะนิสัยใน
การท างาน 
 

ตัวช้ีวัด   
 ต้องรู้ 
 ง 1.1  ป.1/2, ป.1/๓ 
 ควรรู้ 
 ง ๑.๑  ป.๑/๑ 
 รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
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79                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง ๑๒๑๐๑  รายวิชาการงานอาชีพ               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2           เวลาเรียน  4๐  ชั่วโมง/ปี       
       

มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการท างาน บอกวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองและ
ครอบครัว ใช๎วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างานอยํางเหมาะสมกับงานและประหยัด ท างานเพ่ือ
ชํวยเหลือตนเองและครอบครัวอยํางปลอดภัย บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน สร๎างของ
เลํนของใช๎อยํางงําย (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  โดยก าหนดปัญหา หรือความต๎องการ 
รวบรวมข๎อมูล ออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง ๒ มิติ ลงมือสร๎างและประเมินผล น าความรู๎
เกี่ยวกับการใช๎อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช๎ในการสร๎างของเลํน ของใช๎อยํางงําย มีความคิด
สร๎างสรรค์ อยํางน๎อย ๑ ลักษณะ ในการแก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการ  ใช๎วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออยําง
งํายในการท างานอยํางปลอดภัย น าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 

ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  

 ง ๑.1  ป.๒/๒, ป.๒/3 
 ควรรู้ 
 ง ๑.1  ป.๒/๑ 
 รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
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80                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง ๑๓๑๐๑  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          เวลาเรียน  4๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาวิธีการและประโยชน์ของการท างาน   การท างานให๎เกิดผลอยํางเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ท างาน  เชํน  การเลือกใช๎เสื้อผ๎า (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล)  การจัดเตรียมอุปกรณ์การ
เรียน  การท าความสะอาดรองเท๎า กระเป๋านักเรียน  การปัดกวาดเช็ดถูบ๎านเรือน  การท าความสะอาดห๎องเรียน  
การใช๎วัสดุอุปกรณ์และของเลํน การซํอมแซมของใช๎สํวนตัว  การประดิษฐ์ของใช๎ในโอกาสตําง ๆ โดยใช๎วัสดุ
ท๎องถิ่น (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) การสร๎างของเลํนของใช๎อยํางเป็นขั้นตอน  ตั้งแตํก าหนด
ปัญหาหรือความต๎องการ การรวบรวมข๎อมูล การออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง 2 มิติ  กํอนลง
มือสร๎างและประเมินผล การเลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎อยํางสร๎างสรรค์ การน าสิ่งของเครื่องใช๎กลั บมาใช๎ซ้ า 
ขั้นตอนการค๎นหาข๎อมูลประกอบด๎วยการก าหนดหัวข๎อที่ต๎องการค๎นหา การเลือกแหลํงข๎อมูล การเตรียม
อุปกรณ์การค๎นหาและรวบรวมข๎อมูล การพิจารณา การสรุปผล การน าเสนอข๎อมูลโดยการน าเสนอหน๎าชั้น
เรียน รู๎จักแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน พิพิธภัณฑ์เด็ก ท๎องฟูาจ าลองกรุงเทพฯ หอสมุดแหํงชาติ ฯลญ  
จัดท าเอกสารรายงาน จัดท าปูายประกาศ  จัดท าสื่อน าเสนอด๎วยคอมพิวเตอร์ วิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 มีทักษะการท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอนตามกระบวนการท างาน บอกขั้นตอนการค๎นหาข๎อมูล บอกวิธี
ดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช๎วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช๎ด๎วยความประหยัดและปลอดภัย  

มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานด๎วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 

ตัวชี้วัด  
ต้องรู้  

 ง 1.1  ป.๓/1, ป.๓/2, ป.๓/3 
ง ๒.1  ป.๓/๑, ป.๓/3 

 ง ๓.1  ป.๓/๑  
 ควรรู้ 
 ง ๒.1  ป.๓/2 

ง ๓.1  ป.๓/๒ 
 รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
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81                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง ๑๔๑๐๑  รายวิชาการงานอาชีพ               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔          เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษา  สังเกต  ฝึกปฏิบัติ และอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการท างาน  การดูแลรักษาของใช๎สํวนตัว การ
ดูแลรักษาผ๎ามัดย๎อม (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล)  การจัดตู๎เสื้อผ๎า โต๏ะเขียนหนังสือ 
และกระเป๋านักเรียน  การปลูกไม๎ดอก หรือไม๎ประดับ  การซํอมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ  การประดิษฐ์
ของใช๎ ของตกแตํงจากใบตอง และกระดาษ (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดเก็บเอกสาร
สํวนตัว  มารยาทในการต๎อนรับบิดามารดา หรือผู๎ปกครอง ในโอกาสตําง ๆ  มารยาทในการรับประทานอาหาร  
การใช๎ห๎องเรียน ห๎องน้ าและห๎องส๎วม  ความหมาย และความส าคัญของอาชีพในท๎องถิ่น (บูรณาการกรุงเทพฯ 
ศึกษา)   

โดยใช๎กระบวนการท างาน  การจัดการ  การท างานรํวมกัน  กระบวนการแก๎ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ 
การอภิปราย และการแสวงหาความรู๎  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถท างานได๎ตาม
ขั้นตอนกระบวนการท างานจนบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎  สามารถอธิบายเหตุผลในการท างานให๎บรรลุเปูาหมาย  
อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพในท๎องถิ่น (บูรณาการกรุงเทพฯ ศึกษา)  ถํายทอดความคิดและ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ได๎ดี  เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการท างาน  ในชีวิตประจ าวัน       

เห็นคุณคําของการท างาน และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางรู๎หน๎าที่  มีมารยาทในการท างาน  ปรับปรุง
การท างานอยูํเสมอสามารถน าความรู๎ความเข๎าใจไปประยุกต์ใช๎  ในการท างาน และในชีวิต ประจ าวัน  ใช๎
พลังงานและทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคํา  มีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยการท างานที่เหมาะสม  
รักการท างาน  มีเจตคติที่ดีตํอการท างานและอาชีพสุจริต  มีจิตส านึกในการใช๎เทคโนโลยี และมีคุณธรรม
จริยธรรม โดยไมํคัดลอกผลงานผู๎อ่ืน  ใช๎ค าสุภาพและไมํสร๎างความเสียหายตํอผู๎อื่น 
 

ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  
ง ๑.1  ป.๔/๒, ป.๔/๔ 
ควรรู ้
ง ๑.1  ป.๔/1, ป.๔/๓ 
ง ๔.๑  ป.๔/๑ 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง ๑๕๑๐๑  รายวิชาการงานอาชีพ               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

ศึกษาข้ันตอนการท างาน ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามกระบวนการท างาน โดยท าตามล าดับ
ขั้นตอนที่วางไว๎ ในเรื่องการซํอมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับ เสื้อผ๎า (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่นผ๎ามัดย๎อม by 
บัวมล) การปลูกพืช การท าบัญชีครัวเรือน (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) เข๎าใจทักษะการจัดการ
เป็นการจัดระบบงานและระบบคน เพ่ือให๎ท างานส าเร็จตามเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ เชํน การจัดโต๏ะ
อาหาร ตู๎เย็น และห๎องครัว การท าความสะอาดห๎องน้ าและห๎องส๎วม การซํอมแซมอุปกรณ์ของใช๎ในบ๎าน การ
ประดิษฐ์ของใช๎ ของตกแตํงจากวัสดุเหลือใช๎ที่มีอยูํในท๎องถิ่น การจัดเก็บเอกสารส าคัญ การดูแลรักษาและใช๎
สมบัติสํวนตัว มีความคิดสร๎างสรรค์ มีความประณีตเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน มีมารยาทในการท างานกับ
สมาชิกในครอบครัว มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคําเป็นคุณธรรมในการ
ท างาน เข๎าใจกระบวนการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎อยํางเป็นขั้นตอน ตั้งแตํก าหนดปัญหาหรือความต๎องการ ศึกษา
ข๎อมูลที่เก่ียวกับอาชีพตําง ๆ ในชุมชนและระบุความแตกตํางของอาชีพ (บูรณาการกรุงเทพฯ ศึกษา) 
 อธิบายและปฏิบัติงานตามกระบวนการท างานตามล าดับขั้นตอนที่วางไว๎ มีทักษะการจัดการเป็นการ
จัดระบบงานและระบบคน เพ่ือให๎ท างานส าเร็จตามเปูาหมาย อธิบายความหมายและความแตกตํางของ
เทคโนโลยี มีทักษะการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎อยํางเป็นขั้นตอน มีทักษะการด าเนินการเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลตาม
วัตถุประสงค์ ส ารวจข๎อมูลที่เก่ียวกับอาชีพตําง ๆ ในชุมนและระบุความแตกตํางของอาชีพ 
 มีคุณธรรมในการท างานในด๎านความขยัน อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย์ มีความประณีต ความคิด
สร๎างสรรค์ ปฏิบัติตนอยํางมีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว ใช๎พลังงานและทรัพยากรในการ
ท างานอยํางประหยัดและค๎ุมคํา 
 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้   

 ง ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/2, ป.๕/4 
ควรรู้ 

 ง ๑.๑  ป.๕/๓ 
ง ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/2 

 รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

83                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี    
 

ศึกษา  สังเกต  ฝึกฝน และอภิปรายแนวทางในการท างานดูแลรักษาสมบัติภายในบ๎าน    การปลูกไม๎
ดอก หรือไม๎ประดับ หรือปลูกผัก หรือเลี้ยงปลาสวยงาม  การบันทึกรายรับ – รายจํายของห๎องเรียน (บูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ียง)  การจัดเก็บเอกสารการเงิน  การจัดการในการท างานเกี่ยวกับ การเตรียม 
ประกอบ จัดอาหารให๎สมาชิกในครอบครัว  การติดตั้ง ประกอบของใช๎ในบ๎าน การประดิษฐ์ของใช๎ ของตกแตํง
จากวัสดุในท๎องถิ่นให๎สมาชิกในครอบครัว หรือเพ่ือน ในโอกาสตําง ๆ  การปฏิบัติตนอยํางมีมารยาทในการ
ท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู๎อ่ืน  สํวนประกอบของระบบเทคโนโลยี  ประกอบด๎วย ตัวปูอน ( Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output)  การสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตามความสนใจ ก าหนดปัญหา หรือ
ความต๎องการ  รวบรวมข๎อมูล  เลือกวิธีการออกแบบเป็นภาพรําง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิด  สร๎างชิ้นงาน 
และประเมินผลงาน  การใช๎เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการสร๎างงานตําง ๆ   การน าความรู๎และทักษะ
การสร๎างชิ้นงานไปประยุกต์ใช๎ ในการสิ่งของเครื่องใช๎ที่เกี่ยวข๎องกับชิ้นงานอ่ืนอีก เชํน กลไกและการควบคุม
ไฟฟูา - อิเล็กทรอนิกส์  การส ารวจตนเองเกี่ยวกับความสนใจ ความสามารถ และทักษะ  คุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ (บูรณาการกรุงเทพฯ ศึกษา)  ศึกษา  วิเคราะห์ หลักการเบื้องต๎นของการแก๎ปัญหา โดยการ
พิจารณาปัญหา การวางแผนแก๎ปัญหา การแก๎ปัญหา การตรวจสอบและปรับปรุง  การใช๎คอมพิวเตอร์ในการ
ค๎นหาข๎อมูลการเก็บรักษาข๎อมูลแบบส าเนาถาวรที่เป็นเอกสาร  แฟูมสะสมงาน ในสื่อบันทึกรูปแบบตําง ๆ   
การจัดท าข๎อมูลเพ่ือการน าเสนอ เชํน กราฟ ตาราง แผนภาพ การใช๎ซอฟต์แวร์น าเสนอ  การเลือกซอฟต์แวร์
ประยุกต์ในการน าเสนอ  การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสร๎างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวัน   
การอ๎างอิงแหลํงข๎อมูล 
    โดยใช๎กระบวนการท างาน  การจัดการ  การท างานรํวมกัน  กระบวนการแก๎ปัญหา  กระบวนการ
เทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ  การอภิปราย และการแสวงหาความรู๎  เพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด ความเข๎าใจและมี
ความสามารถท างานตามขั้นตอนกระบวนการท างาน  มีทักษะการจัดการในงานตําง ๆ เป็นระบบ  ใช๎ความรู๎
และทักษะการสร๎างชิ้นงานไปประยุกต์ใช๎ในงานอ่ืน ใช๎อุปกรณ์ และเครื่องมือได๎อยํางคลํองแคลํว รวดเร็ว 
ปลอดภัย สามารถออกแบบและสร๎างชิ้นงานตามความคิดสร๎างสรรค์และกระบวนการเทคโนโลยี  รู๎วิธีที่จะได๎
ข๎อมูลเป็นขั้นตอนถํายทอดความคิดและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ ได๎ดี  ใช๎กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
สืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการแก๎ปัญหา  การเรียนรู๎  การฝึกปฏิบัติ และการอภิปราย  เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความ
เข๎าใจ และสามารถสื่อสารหลักการเบื้องต๎นของการแก๎ปัญหา  มีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในการค๎นหาข๎อมูล 
และเก็บรักษาข๎อมูลในรูปแบบตําง ๆ  สามารถใช๎ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการน าเสนอข๎อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม  

เห็นคุณคําของการท างาน  ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางรู๎หน๎าที่  มีมารยาทในการท างาน น าความรู๎ 
ความคิด ความเข๎าใจไปประยุกต์ใช๎ในการท างานในชีวิตประจ าวัน  มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากร
อยํางประหยัดและคุ๎มคํา  ลักษณะนิสัยการท างานเหมาะสม  รักการท างาน    มีเจตคติที่ดีตํอการท างาน  มี
คุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ  เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการท างาน  ใช๎คอมพิวเตอร์
สร๎างชิ้นงานได๎อยํางเป็นขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึก และรับผิดชอบในการใช๎เทคโนโลยี โดยใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา  ไมํคัดลอกผลงานผู๎อื่น  ใช๎ค าสุภาพ และไมํสร๎างความเสียหายตํอผู๎อื่น 
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ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  

 ง ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/2 
ง ๒.๑  ป.๖/2, ป.๖/3 
ง ๓.๑  ป.๖/2, ป.๖/4 
ง ๔.๑  ป.๖/๑, ป.๖/2  
ควรรู้ 
ง ๑.๑ ป.๖/3 
ง ๒.๑ ป.๖/๑ 
ง ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/3, ป.๖/5 
รวม  1๓  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

85                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน       เวลาเรียน (ชม./ปี) 
 
อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
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86                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๑๑๑๐๑  รายวิชาภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑     เวลาเรียน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี       
 

เข๎าใจ ค าสั่งในห๎องเรียน ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ (letter names) เสียงอักษรภาษาอังกฤษ (letter 
sounds) สะกดค าถูกต๎องตามหลักการอําน  อํานออกเสียงในระดับค า (stress) ประโยค (intonation)  
ถูกต๎องตามหลักการอําน เลือกภาพ ค า กลุํมค า บทอําน  นิทานงําย ๆที่มีภาพประกอบตรงตามความหมายที่
ฟัง สนทนาสื่อสารโต๎ตอบด๎วยภาษางํายๆ สั้นๆ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล และความต๎องการของ
ตน  
 ใช๎ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว อาหาร 
เครื่องดื่มและนันทนาการ  ภายในวงค าศัพท์ประมาณ150-200 ค า (ค าศัพท์ทิ่เป็นรูปธรรม) (บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล๎ตัว เรื่องใกล๎ตัว เข๎าใจความแตกตําง ระหวําง
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย เข๎าใจค า กลุํมค าที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน ออก
เสียง สระ กลุํมค า และประโยคค าถาม ค าตอบงําย ๆได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎า
มัดย๎อม by บัวมล) เข๎าใจภาษาทําทาง การสื่อสารของเจ๎าของภาษา ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาลส าคัญและ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา   
 รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความเหมาะสม แสวงหาความรู๎ ความเพลิดเพลินจาก
ภาษาอังกฤษ ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์และคุณคําใน
การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 
 

ตัวช้ีวัด   
 ต้องรู้ 

ต 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4   
ต 1.2 ป.1/1, ป.1/4   
ต 1.3  ป.1/1 
ต 3.1   ป.1/1 
ต 4.1   ป.1/1 

 ควรรู้ 
 ต 1.2 ป.1/2, ป.1/3 
 ต 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  

ต 2.2   ป.1/1            
ต 4.2   ป.1/1 

 รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

87                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๑๒๑๐๑  รายวิชาภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒     เวลาเรียน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 เข๎าใจ ค าสั่ง ค าขอร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียน ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ (letter names) และสียงอักษร
ภาษาอังกฤษ (letter sounds)  อํานออกเสียง สะกดค าและประโยคงําย ๆ ถูกต๎องต๎องตามหลักการอําน 
เลือกภาพ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค (simple sentence) ที่ฟังตอบค าถามจากการฟัง
ประโยค บทสนทนาหรือ นิทานที่มีภาพประกอบ   
 ใช๎ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว อาหาร
เครื่องดื่ม และนันทนาการ ในวงค าศัพท์สะสมประมาณ 250-300 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) (บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) พูดโต๎ตอบด๎วยค าสั้นๆงํายๆในการแนะน าตนเอง ทักทาย กลําวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ ในการสื่อสารระหวํางบุคคลเพ่ือแสดงความต๎องการของตนเอง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและ
เรื่องตําง ๆ ใกล๎ตัว พูดแสดงความรู๎สึกของตนได๎เหมาะสมตามมรรยาททางสังคม พูดและท าทําทางประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์เก่ียวกับเทศกาลส าคัญของเจ๎าของภาษา 
 รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย เข๎าใจความแตกตํางระหวํางภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยค เข๎าใจค ากลุํมค าที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน  
ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล) 
แสวงหาความรู๎ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์และคุณคําในการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ 
 

ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  
ต 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4                                                                                                                                    
ต 1.2  ป.2/1, ป.2/4ต 1.3  ป.2/1 
ต 3.1  ป.2/1ต 4.1  ป.2/1 

 ควรรู้ 
 ต 1.2  ป.2/2, ป.2/3 
 ต 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 ต 2.2  ป.2/1      
 ต 4.2  ป.2/1       
 รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
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88                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๑๓๑๐๑  รายวิชาภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓     เวลาเรียน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี       
 

เข๎าใจ ค าสั่ง ค าขอร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียน อํานออกเสียงสะกดค า กลุํมค า  ประโยคและบทพูดเข๎าจังหวะ
(chant)งํายๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน พัฒนาทักษะการใช๎พจนานุกรม เลือก/ระบุ ภาพหรือสัญลักษณ์ตรง
ตามความหมายของกลุํมค าและประโยคที่ฟัง ตอบค าถามจากการฟัง/การอํานประโยค บทสนทนาหรือนิทาน
งํายๆ  
 ใช๎ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว อาหาร
เครื่องดื่ม และนันทนาการ ในวงค าศัพท์สะสมประมาณ 350-450ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) (บูรณาการ
หลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล) พูดโต๎ตอบด๎วยค าสั้นๆงํายๆในการแนะน าตนเอง ทักทาย กลําวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ในการสื่อสารระหวํางบุคคล บอกความต๎องการงํายๆ   พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล๎ตัว ระบุหมวดหมูํค าตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออําน ใช๎กริยาทําทาง
ประกอบการพูด/สนทนาตามมรรยาทสังคม/วัฒนธรรม ของเจ๎าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์งํายๆเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันส าคัญ /งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษา (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) 
 รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกตํางของเสียง ตัวอักษร ค า 
กลุํมค า และประโยคงํายๆของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  เข๎าใจค า กลุํมค าที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่น  ใช๎ภาษาอังกฤษในสถานการณ์งําย ๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน  รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจาก
สื่อตํางๆ แสวงหาความรู๎ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และ คุณคําในการ
เรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 
 

ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  

 ต 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ต 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
 ต 1.3  ป.3/1, ป.3/2 
 ต 3.1  ป.3/1 
 ต 4.1  ป.3/1  
 ควรรู้ 
 ต 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
 ต 2.2  ป.3/1 
 ต 4.2  ป.3/1 
 รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
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89                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๑๔๑๐๑  รายวิชาภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔     เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน าในการเลํนเกม การวาดภาพ หรือการท าอาหารและเครื่องดื่ม  ค า
อนุญาตงํายๆ อํานออกเสียงค า สะกดค า อํานกลุํมค า ประโยค  ข๎อความงํายๆ และบทพูดเข๎าจังหวะ (chant) 
ถูกต๎องตามหลักการอําน พัฒนาทักษะการใช๎พจนานุกรมเลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายวรรค
ตอนตรงตามความหมายของประโยค และข๎อความสั้นๆที่ฟังหรืออําน  ตอบค าถามจากการฟังและอํานประโยค  
บทสนทนาและนิทานงํายๆ  
 ใช๎ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวําง 
นันทนาการ การซื้อขาย ลมฟูาอากาศ  เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 550-700ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม) (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคล  พูด/
เขียนแสดงความต๎องการและขอความชํวยเหลือ พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และครอบครัว พูด
แสดงความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัวและกิจกรรมตํางๆ พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งตํางๆใกล๎
ตัวตามที่ฟังหรืออําน พูดแสดงความความคิดเห็นงํายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัว พูดและท าทําทางประกอบอยําง
สุภาพตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล /วันส าคัญ/งานฉลอง 
และชีวิตความเป็นอยูํงํายๆ ของเจ๎าของภาษา (บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล)  

รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกตํางของเสียง ตัวอักษร ค า 
กลุํมค า ประโยคและข๎อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  บอกความเหมือน /ความแตกตํางระหวําง
เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย น าเสนอข๎อมูลโดยการพูดและการเขียนจาก
การค๎นคว๎ารวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ฟังและพูด/อํานในสถานการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้น
ในห๎องเรียนและสถานศึกษา ใช๎ภาษาอังกฤษในการสืบคน๎และรวบรวม ข๎อมูลตํางๆ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์
และคุณคําของการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 
 

ตัวช้ีวัด  
ต้องรู้  

 ต 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
ต 1.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/๓, ป.4/4, ป.4/5 
ต 1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ต 2.1  ป.4/1, ป.4/2 
ต 2.๒ป.4/1, ป.4/2 
ต 4.1  ป.4/1 

 ควรรู้ 
ต 2.1  ป.4/3 
ต 3.1  ป.4/1 
ต 4.2  ป.4/1 

 รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๑๕๑๐๑  รายวิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕     เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน างํายๆที่ฟังและอํานในการเลํนเกม การวาดภาพ หรือการท าอาหารและ
เครื่องดื่ม เครื่องดื่ม (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การท าอาหารและเครื่องดื่ม)  อํานออกเสียง
ประโยค ข๎อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน พัฒนาทักษะการ ใช๎พจนานุกรม ระบุ/วาดภาพ 
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายวรรคตอนตรงตามความหมายของประโยค และข๎อความสั้นๆที่ฟังหรืออําน บอกใจความ
ส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา และนิทานงํายๆ หรือเรื่องสั้น                   
 ใช๎ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่มสี รูปทรงตํางๆ
(บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เรื่องสี และ รูปทรงของผ๎า) เวลาวํางและนันทนาการ การซื้อขาย 
ลมฟูาอากาศ เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 750-950 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) พูด/เขียนโต๎ตอบ
สื่อสารระหวํางบุคคล ในการทักทาย กลําวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอยํางสุภาพตามมรรยาททาง
สังคมเพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล พูด/เขียนแสดงความต๎อง ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎
ความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆ พูด/เขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัว
พูด/เขียนแสดงความรู๎สึกเกี่ยวกับเร่ืองตํางๆใกล๎ตัว และกิจกรรมตํางๆบพร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆประกอบ พูดขอและให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัวเขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข๎อมูลตํางๆตามที่ฟังหรืออําน พูดแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองตํางๆใกล๎ตัว  

เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียงและกริยาทําทางอยํางสุภาพตาม
มรรยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยูํงํายๆของเจ๎าของภาษา   บอกความเหมือน/ความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิด
ตํางๆ การใช๎เคร่ืองหมายวรรคตอน และการล าดับค า( order)ตามโครงสร๎างประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย  บอก
ความเหมือน/ความแตกตํางระหวํางเทศกาลและงานฉลองของเจ๎าของภาษากับของไทย  พูด/เขียนเพื่อน าเสนอข๎อมูล
จากการค๎นคว๎า รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน ฟังและพูด/อํานในสถานการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้นใน
ห๎องเรียนและสถานศึกษา ใช๎ภาษาอังกฤษในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตํางๆ  มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และ
คุณคําในการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 
 

ตัวชี้วัด 
ต้องรู้   
ต 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ต 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5                                                    
ต 1.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3       
ต 2.1  ป.5/1, ป.5/2 
ต 2.2  ป.5/1, ป.5/2           
ต 3.1  ป.5/1 
ต 4.1  ป.5/1 
ต 4.2  ป.5/1  

 ควรรู้ 
 ต 2.1  ป.5/3       
 รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๑๖๑๐๑  รายวิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖     เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี       
 

เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง และค าแนะน าที่ฟังและอํานในการเลํนเกม การวาดภาพ หรือการ
ท าอาหารและเครื่องดื่มและการประดิษฐ์ (บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการท าอาหารและเครื่องดื่ม)  
อํานออกเสียงข๎อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน พัฒนาทักษะการใช๎พจนานุกรม เลือก/ระบุ
ประโยคหรือข๎อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายที่อําน บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการ
ฟังและอํานประโยค บทสนทนานิทานงํายๆ และเร่ืองเลํา  
 ใช๎ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่มสี รูปทรงตํางๆ
(บูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม by บัวมล เร่ืองสี และ รูปทรงของผ๎า) เวลาวําง นันทนาการ การซื้อขาย ลมฟูา
อากาศ เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) บอกใจความส าคัญ
และตอบค าถามจากการฟังและอํานประโยค บทสนทนานิทานงําย ๆ และเรื่องเลํา  พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล ในการทักทาย กลําวลา ขอบคุณ ขอโทษ การพูดแทรกอยํางสุภาพตามมรรยาททางสังคม  พูด/เขียน
แสดงความต๎องการ ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆ  พูดและเขียน
เพื่อขอและให๎ข๎อมูลเก่ียวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกล๎ตัว พูดและเขียนแสดงความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ
ใกล๎ตัวพร๎อมให๎เหตุผลสั้นๆประกอบ  พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว  เขียนภาพ 
แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข๎อมูลตํางๆตามที่ฟังหรืออําน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัว ใช๎
ถ๎อยค า น้ าเสียงและกริยาทําทางอยํางสุภาพ เหมาะสม ตามมรรยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ให๎
ข๎อมูลเก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษา  
 เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน/ความแตกตําง ระหวํางการออก
เสียงประโยคชนิดตํางๆ การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาอังกฤษและ
ภาษไทย เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกตํางระหวํางเทศกาล งานฉลอง และประเพณี วัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษากับของไทย น าเสนอข๎อมูลด๎วยการพูดและการเขียนจากการ ค๎นคว๎า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อ่ืน ใช๎ภาษาเพื่อสื่อสารตามสถานการณ์ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา   ใช๎ภาษาอังกฤษในการ
สืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตํางๆ  มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และคุณคําในการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  

 
ตัวชี้วัด  
ต้องรู้  
ต 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4                                                                                                                                    
ต 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5                  
ต 1.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3       
ต 2.1  ป.6/1, ป.6/2 
ต 2.2  ป.6/1, ป.6/2 
ต 3.1  ป.6/1 
ต 4.1  ป.6/1 
ต 4.2  ป.6/1  

 ควรรู ้
 ต 2.1  ป.6/3       
 รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      เวลาเรียน (ชม./ปี) 
 
กิจกรรมแนะแนว (ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖)    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือส ารองและลูกเสือส ารองดาวดวงที่ ๑) จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือส ารองดาวดวงที่ ๒)   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือส ารองดาวดวงที่ ๓)   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี)    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือโท)    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก)    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
กิจกรรมนักเรียน (เตรียมยุวกาชาดและยุวกาชาด ระดับ ๑)  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
กิจกรรมนักเรียน ยุวกาชาด ระดับ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
กิจกรรมนักเรียน ยุวกาชาด ระดับ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
กิจกรรมนักเรียน ยุวกาชาด ระดับ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
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93                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       

 

         รู๎จักและเข๎าใจตนเอง  รักและเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อ่ืน  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติที่ดีตํอ
การมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให๎ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  
รู๎จักตนเองในทุกด๎าน  รู๎ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง  รู๎และเข๎าใจโลกของงานอาชีพ
อยํางหลากหลาย มีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจรติ  รู๎ข๎อมูลอาชีพ  สามารถเลือกตนแนวทางในการประกอบอาชีพได๎
อยํางเหมาะสม  มีการเตรียมตัวสูํอาชีพ  สามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและ
สนใจ  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพและพัฒนางานให๎ประสบความส าเร็จเพ่ือสร๎างฐานะ
ทางเศรษฐกิจให๎กับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 

พัฒนาตนเองในด๎านการเรียนอยํางเต็มศักยภาพ  รู๎จักแสวงหาความรู๎ใฝุรู๎ใฝุเรียนให๎เป็นคนดีมีความรู๎
และทักษะทางวิชาการ  รู๎จักแสวงหาและใช๎ข๎อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตํอได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ มีวิธีการเรียนรู๎  มีทักษะการคิด  แก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์  คิดเป็น  ท าเป็น  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  เอื้ออาทรและสมานฉันท์  เพื่อด ารงชีวิตอยูํรวมกันอยํางสงบสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎  รู๎จัก เข๎าใจ  รักและเห็นคุณคําในตนเองและผู๎ อ่ืน เกิดการเรียนรู๎สามารถ
วางแผนการเรียนรู๎ อาชีพ  รวมทั้งการด าเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรู๎สามารถปรับตัวได๎
อยํางเหมาะสม  อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข  พ่ึงตนเองได๎มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การ
งานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดีและจิตส านึกในการท าประโยชน์ตํอครอบครัว  สังคมและ
ประเทศชาติตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ รู๎จัก เข๎าใจ รัก และเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อื่น 
๒.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ สามารถวางแผนการเรียน การศึกษาตํอ อาชีพ รวมทั้งการด าเนิน 
     ชวีิต และมีทักษะทางสังคม 
๓.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ สามารถปรับตัวได๎อยํางเหมาะสม และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยําง 
     เหมาะสม 
๔.  สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 

          รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

94                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือส ารองและลูกเสือส ารองดาวดวงที่ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
      

เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให๎ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎  โดยเน๎นระบบหมูํและปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารอง  เรียนรู๎จากการคิดและปฏิบัติจริงใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็นเอกลักษณ์
รํวมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด๎วยความสนใจ  ใฝุรู๎ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  
ปิดประชุมกอง  ในเรื่องตํอไปนี้ 

๑. เตรียมลูกเสือส ารอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคารพหมูํ  (แกรนด์
ฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ๎าย ระเบียบแถว  เบื้องต๎น  ค าปฏิญาณ  กฎและคติ
พจน์ของลูกเสือส ารอง 

๒. ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๑    อนามัย   ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค๎นหาธรรมชาติ  
ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศตําง ๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ๎ง  การบันเทิง  การผูกเงื่อน  ค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 

เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๑  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  
กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง   มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  
มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน  รู๎จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  รู๎จักท าการฝีมือและ
ฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคง
ของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  มีนิสัยในการสังเกต จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได๎ 
๒.  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
๓.  บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
๔.  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตําง ๆ  ตามความเหมาะสม 
๕.  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ ความมั่นคง 
๖.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อมและลดภาวะโลกร๎อน 
๗.  สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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95                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือส ารองดาวดวงที่ ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒    เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎  โดยเน๎นระบบหมูํ  และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  คติพจน์และกฎ
ของลูกเสือส ารอง  ศึกษาเรียนรู๎จากการคิดและปฏิบัติจริงใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็น
เอกลักษณ์รํวมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด๎วยความสนใจใฝุรู๎ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ
กิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องตํอไปนี้ 
 ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๒  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคารพหมูํ  (แก
รนฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ๎าย  ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การส ารวจ  การค๎นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
ท๎องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศตําง ๆ  การฝีมือที่ใช๎วัสดุเหลือใช๎ในท๎องถิ่น  
กิจกรรมกลางแจ๎ง  การบันเทิงที่สํงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมลดภาวะโลกร๎อน 
 เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๒  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  
กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต   มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู๎จักบ าเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  รู๎จักท าการฝีมือและฝึกฝนท า
กิจกรรมตําง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  ความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  มีนิสัยในการสังเกต   จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได๎ 
๒.  มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
๓.  บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔.  ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕.  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
๖.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม  ลดภาวะโลกร๎อน  สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
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96                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือส ารองดาวดวงที่ ๓) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
  

เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎  โดยเน๎นระบบหมูํ  และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  คติพจน์และกฎ
ของลูกเสือส ารอง  ศึกษาเรียนรู๎จากการคิดและปฏิบัติจริงใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็น
เอกลักษณ์รํวมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด๎วยความสนใจใฝุรู๎ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ
กิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องตํอไปนี้ 
 ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๓ นิยายเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ การท าความเคารพหมูํ (แกรน
ฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ๎าย  ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การส ารวจ  การค๎นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
ท๎องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศตําง ๆ  การฝีมือที่ใช๎วัสดุเหลือใช๎ในท๎องถิ่น  
กิจกรรมกลางแจ๎ง  การบันเทิงที่สํงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมลดภาวะโลกร๎อน 
 เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๓  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  
กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต   มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู๎จักบ าเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  รู๎จักท าการฝีมือและฝึกฝนท า
กิจกรรมตําง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  ความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  มีนิสัยในการสังเกต   จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได๎ 
๒.  มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
๓.  บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔.  ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕.  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
๖.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม  ลดภาวะโลกร๎อน  สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

97                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กจิกรรมนักเรียน)    ลูกเสือสามัญ (ลกูเสือตรี) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให๎ศึกษา  วิเคราะห์ 
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎ โดยเน๎นระบบหมูํ  และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ คติพจน์  
และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู๎จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็น
เอกลักษณ์รํวมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด๎วยความสนใจ  ใฝุรู๎ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ลดภาวะโลกร๎อนและประยุกต์ใช๎ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ความรู๎เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราชประวัติ
สังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  
การท าความเคารพ  การแสดงรหัส  การจับมือซ๎าย  กิจกรรมกลางแจ๎ง  ระเบียบแถวทํามือเปลํา  ทํามือไ ม๎
พลวง  การใช๎สัญญามือและนกหวีด การตั้งแถวและการเรียนแถว 
 เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน  บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตําง 
ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความ
มั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได๎ 
๒.  มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
๓.  บ าเพ็ญตนเพื่อสํงเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔.  ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
๕.  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
๖.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ลดภาวะโลกร๎อน 
๗.  สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

98                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กจิกรรมนักเรียน)    ลูกเสือสามัญ (ลกูเสือโท) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
   

เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให๎ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎  โดยเน๎นระบบหมูํ  และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ  คติพจน์
และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู๎จากคิดและปฏิบัติจริง  ใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็น
เอกลักษณ์รํ วมกัน  ศึกษาธรรมชาติ ในชุมชนด๎วยความสนใจ  ใฝุ รู๎   มี จิตส านึ กในการอนุ รักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ลดภาวะโลกร๎อนและการประยุกต์ใช๎ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช๎ทักษะในทางวิชาลูกเสือ  การรู๎จักดูแลตนเอง  การชํวยเหลือผู๎อ่ืน  การเดินทางไปยัง
สถานที่ตําง ๆ  ท างานอดิเรก  และเรื่องท่ีสนใจ 
 เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น  บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตําง 
ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความ
มั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได๎ 
๒.  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
๓.  บ าเพ็ญตนเพื่อสํงเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔.  ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
๕.  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
๖.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ลดภาวะโลกร๎อน 
๗.  สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

99                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กจิกรรมนักเรียน)    ลูกเสือสามัญ (ลกูเสือเอก) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
        

เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให๎ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎  โดยเน๎นระบบหมูํ  และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  คติพจน์  และกฎ
ของลูกเสือสามัญ  วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพ่ึงตนเอง   การผจญภัย  การใช๎สัญลักษณ์  สมาชิก
ลูกเสือสามัญ  ที่มีความเป็นเอกลักษณ์รํวมกัน   เรียนรู๎จากการคิดและปฏิบัติจริง   ศึกษาธรรมชาติ  
วัฒนธรรมประเพณี   ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎วยความสนใจ    ใฝุรู๎  และประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร๎อน 

   เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น  บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตําง 
ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความ
มั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได๎ 
๒.  มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
๓.  บ าเพ็ญตนเพื่อสํงเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔.  ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
๕.  รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
๖.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ลดภาวะโลกร๎อน 
๗.  สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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100                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)   (การเตรียมยุวกาชาดและยุวกาชาด ระดับ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 เปิดการจัดกิจกรรม  ด าเนินการตามกระบวนการของยุวกาชาดและปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็นการฝึก
ความมีระเบียบวินัยในตนเอง   โดยให๎ศึกษา วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎โดยเน๎น
ระบบหนํวย   สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดกิกจรรมยุวกาชาดในเรื่องตํอไปนี้ 

๑.  ระดับเตรียมยุวกาชาด  การกาชาด  บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  กิจกรรม
เสริมสุขภาพ  ระเบียบแถว  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือลดภาวะโลกร๎อนตามแนวทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ยุวกาชาด ระดับ  ๑ การกาชาด ประวัติการชาด เครื่องหมาย กิจกรรมกาชาดประวัติยุวกาชาด  
เครื่องหมายวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดค าปฏิญาณตนการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมเสริมสุขภาพระเบียบแถวความสามารถและทักษะกิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมกลางแจ๎งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือลดภาวะโลกร๎อนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติ
กิจกรรมพิเศษตามความถนัดและความสนใจเพ่ือสิทธิประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษ 

เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมยุวกาชาด  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณของยุวกาชาด  และ
หลักการกาชาด  มีเจตคติที่ดีตํอการกาชาด  มีอุดมคติในศาสนติสุข  มีความจงรักภักดีตํอชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  รักษาอนามัยของตนเองและผู๎อ่ืน  พัฒนาตนเองทางรํางกาย  จิตใจ  คุณธรรม  และธรงไว๎ซึ่ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ  มีความรู๎  ความเข๎าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด  มีคุณธรรม
จริยธรรม  และมีจิตใจเมตตากรุณาตํอเพ่ือนมนุษย์  บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอผู๎อ่ืน  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม ลดภาวะโลกร๎อน  มีสัมพันธภาพ  
และมิตรภาพที่ดีตํอบุคคลทั่วไป  และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  มีอุดมคติในศาสนติสุข  มีความจงรักภักดีตํอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๒.  มีความรู๎  ความช านาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและผู๎อื่น  ตลอดจนพัฒนาตนเองทาง 
     รํางกาย  จิตใจ คุณธรรมและธ ารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชองชาติ  ชุมชน  ดงันี้ 
๓.  มีความรู๎  ความเข๎าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจ 
     เมตตากรุณาตํอเพ่ือนมนุษย์ 
๔.  บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอผู๎อ่ืน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม  ลดภาวะโลกร๎อน 
๖.  มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีตํอบุคคลทั่วไป 
๗.  สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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101                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมนักเรียน  (ยุวกาชาด ระดับ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒     เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       

 

เปิดการจัดกิจกรรม  ด าเนินการตามกระบวนการของยุวกาชาดและปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือฝึกความมี
ระเบียบวินัยในตนเอง   สร๎างพ้ืนฐานในการคิดและปฏิบัติตามหลักการยุวกาชาดและยุวกาชาด  มีทักษะในการ
จัดการ  ทักษะในการด าเนินชีวิต  คิดเป็น  ท าเป็น  และแก๎ปัญหาได๎ให๎ปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเองอยํางครบ
วงจรเน๎นทักษะกระบวนการตั้งแตํการศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  ปรับปรุงการ
ท างานและการท างานรํวมกันเป็นกลุํมตามฐานการเรียนรู๎  โดยเน๎นระบบหนํวย  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  
ปิดกิจกรรมยุวกาชาด  ในเรื่องตํอไปนี้  
       ยุวกาชาด ระดับ  ๑  การกาชาด  ประวัติการชาด  เครื่องหมาย  กิจกรรมกาชาด  ประวัติยุวกาชาด  
เครื่องหมาย  วัตถุประสงค์ของยุวกาชาด  ค าปฏิญาณตน  การบ าเพ็ญประโยชน์ เ พ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  กิจกรรมเสริมสุขภาพ  ระเบียบแถว  ความสามารถและทักษะกิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรม
กลางแจ๎ง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  เพ่ือลดภาวะโลกร๎อนตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และปฏิบัติกิจกรรมพิเศษตามความถนัดและความสนใจเพื่อสิทธิประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษ 
  เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมยุวกาชาด  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณของยุวกาชาด  และ 
หลักการกาชาด  มีเจตคติที่ดีตํอการกาชาด  มีอุดมคติในศาสนติสุข  มีความจงรักภักดีตํ อชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  รักษาอนามัยของตนเองและผู๎อ่ืน  พัฒนาตนเองทางรํางกาย  จิตใจ  คุณธรรม  และธรงไว๎ซึ่ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ  มีความรู๎  ความเข๎าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด  มีคุณธรรม
จริยธรรม  และมีจิตใจเมตตากรุณาตํอเพ่ือนมนุษย์  บ าเพ็ญตนให๎ เป็นประโยชน์ตํอผู๎อ่ืน  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม ลดภาวะโลกร๎อน  มีสัมพันธภาพ  
และมิตรภาพที่ดีตํอบุคคลทั่วไป  และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 

 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  มีอุดมคติในศาสนติสุข  มีความจงรักภักดีตํอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๒.  มีความรู๎  ความช านาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและผู๎อื่น  ตลอดจนพัฒนาตนเองทาง 
     รํางกาย  จิตใจ คุณธรรมและธ ารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชองชาติ  ชุมชน  ดังนี้ 
๓.  มีความรู๎  ความเข๎าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจ 
     เมตตากรุณาตํอเพ่ือนมนุษย์ 
๔.  บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอผู๎อ่ืน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม  ลดภาวะโลกร๎อน 
๖.  มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีตํอบุคคลทั่วไป 
๗.  สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎรอ์ุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

102                     หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจรญิราษฎร์อุทิศ)    พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมนักเรียน  (ยุวกาชาด ระดับ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓     เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 เปิดการจัดกิจกรรม  ด าเนินการตามกระบวนการของยุวกาชาดและปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือฝึกความมี
ระเบียบวินัยในตนเอง   สร๎างพ้ืนฐานในการคิดและปฏิบัติตามหลักการยุวกาชาดและยวุกาชาด  มีทักษะในการ
จัดการ  ทักษะในการด าเนินชีวิต  คิดเป็น  ท าเป็น  และแก๎ปัญหาได๎ให๎ปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเองอยํางครบ
วงจรเน๎นทักษะกระบวนการตั้งแตํการศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  ปรับปรุงการ
ท างานและการท างานรํวมกันเป็นกลุํมตามฐานการเรียนรู๎  โดยเน๎นระบบหนํวย  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  
ปิดกิจกรรมยุวกาชาด  ในเรื่องตํอไปนี้  
        ยุวกาชาด ระดับ  ๑  การกาชาด  ประวัติการชาด  เครื่องหมาย  กิจกรรมกาชาด  ประวัติยุวกาชาด  
เครื่องหมาย  วัตถุประสงค์ของยุวกาชาด  ค าปฏิญาณตน  การบ าเพ็ญประโยชน์ เ พ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  กิจกรรมเสริมสุขภาพ  ระเบียบแถว  ความสามารถและทักษะกิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรม
กลางแจ๎ง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  เพ่ือลดภาวะโลกร๎อนตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และปฏิบัติกิจกรรมพิเศษตามความถนัดและความสนใจเพื่อสิทธิประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษ 
         เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมยุวกาชาด  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณของยุวกาชาด และ
หลักการกาชาด  มีเจตคติที่ดีตํอการกาชาด  มีอุดมคติในศาสนติสุข  มีความจงรักภักดีตํอชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  รักษาอนามัยของตนเองและผู๎อ่ืน  พัฒนาตนเองทางรํางกาย  จิตใจ  คุณธรรม  และธรงไว๎ซึ่ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ  มีความรู๎  ความเข๎าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด  มีคุณธรรม
จริยธรรม  และมีจิตใจเมตตากรุณาตํอเพ่ือนมนุษย์  บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอผู๎อ่ืน  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม ลดภาวะโลกร๎อน  มีสัมพันธภาพ  
และมิตรภาพที่ดีตํอบุคคลทั่วไป  และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  มีอุดมคติในศาสนติสุข  มีความจงรักภักดีตํอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๒.  มีความรู๎  ความช านาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและผู๎อื่น  ตลอดจนพัฒนาตนเองทาง 
     รํางกาย  จิตใจ คุณธรรมและธ ารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชองชาติ  ชุมชน  ดังนี้ 
๓.  มีความรู๎  ความเข๎าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจ 
     เมตตากรุณาตํอเพ่ือนมนุษย์ 
๔.  บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอผู๎อ่ืน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม  ลดภาวะโลกร๎อน 
๖.  มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีตํอบุคคลทั่วไป 
๗.  สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมนักเรียน  (ยุวกาชาด ระดับ ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖     เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี       
 

 เปิดกิจกรรม ด าเนินการตามกระบวนการของยุวกาชาดและปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือฝึกความมีระเบียบวินัย
ในตนเอง   สร๎างทักษะพ้ืนฐานในการคิดและปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด  มีทักษะในการจัดการ  
การด าเนินชีวิต  คิดเป็น  ท าเป็น และแก๎ปัญหาได๎ ปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเองอยํางครบวงจรเน๎นทักษะ
กระบวนการ  ตั้งแตํการศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  ปรับปรุงการท างาน  และการ
ท างานรํวมกันเป็นกลุํมตามฐานการเรียนรู๎  โดยเน๎นระบบหนํวย  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดกิจกรรมยุว
กาชาดในเรื่องตํอไปนี้ 
 ยุวกาชาดระดับ   ๒  กาชาดสากล  ประวัติความเป็นมา หลักการเบื้องต๎นของกาชาด  กิจกรรม
เยาวชนเกี่ยวกับกาชาด 
 กาชาดไทย   สภากาชาดไทย   กิจกรรมของสภากาชาดไทย 
 ยุวกาชาด   ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์  ค าปฏิญาณ  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด 
 ค าปฏิญาณตน  การบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  กิจกรรมเสริมสุขภาพ   
ระเบียบแถว  ความสามารถและทักษะกิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมกลางแจ๎ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  เพ่ือลดภาวะโลกร๎อนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  และการปฏิบัติกิจกรรมพิเศษตาม
ความถนัดและความสนใจเพ่ือสิทธิประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษ 

เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมยุวกาชาด  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณของยุวกาชาด  และ
หลักการกาชาด  มีเจตคติที่ดีตํอการกาชาด  มีอุดมคติในศาสนติสุข  มีความจงรักภักดีตํอชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  รักษาอนามัยของตนเองและผู๎อ่ืน  พัฒนาตนเองทางรํางกาย  จิตใจ  คุณธรรม  และธรงไว๎ซึ่ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ  มีความรู๎  ความเข๎าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด  มีคุณธรรม
จริยธรรม  และมีจิตใจเมตตากรุณาตํอเพ่ือนมนุษย์  บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอผู๎อ่ืน  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม ลดภาวะโลกร๎อน  มีสัมพันธภาพ  
และมิตรภาพที่ดีตํอบุคคลทั่วไป  และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 

 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  มีอุดมคติในศาสนติสุข  มีความจงรักภักดีตํอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความรู๎  ความช านาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและผู๎อ่ืน  ตลอดจนพัฒนาตนเองทาง

รํางกาย  จิตใจ คุณธรรมและธ ารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชองชาติ  ชุมชน  ดังนี้ 
๓. มีความรู๎  ความเข๎าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจ

เมตตากรุณาตํอเพ่ือนมนุษย์ 
๔. บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอผู๎อ่ืน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม  ลดภาวะโลกร๎อน 
๖. มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีตํอบุคคลทั่วไป 
๗. สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖    เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมง/ปี       
    

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความสมัครใจผํานกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ฝึกการท างานที่สอดคล๎องกับชีวิตจริง  
ตลอดจนสะท๎อนความรู๎  ทักษะ และประสบการณ์  ส ารวจและใช๎ข๎อมูลประกอบการวางแผนอยํางเป็นระบบ  
เน๎นทักษะการคิดวิเคราะห์  และใช๎ความคิดสร๎างสรรค์  การบริการด๎านตําง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ตํอตนเองและ
สํวนรวม  เสริมสร๎างความมีน้ าใจ  เอ้ืออาทร  ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบตํอตนเอง  ครอบครัว
และสังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ตํอสังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อยํางสร๎างสรรค์ตามความถนัดและความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มี
จิตสาธารณะและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
๒.  ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อยํางสร๎างสรรค์ ตามความถนัดและ 
     ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
๓.  สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
๔.  ปฏิบัติกิจการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง 
     ประสงค ์
๕.  สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
          โรงเรียนบ๎านบ๎านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนโดยมุํงให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
จากประสบการณ์ตรง  ได๎ฝึกปฏิบัติจริงและค๎นพบความถนัดของตนเอง  สามารถค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติมตาม
ความสนใจจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม มีทักษะในการด าเนินงาน  สํ งเสริมให๎มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให๎ผู๎เรียนรู๎จักและเข๎าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพ
ได๎อยํางเหมาะสม 
         กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นกิจกรรมที่มุํงให๎ผู๎เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู๎อยําง
รอบด๎านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มี
ศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังให๎สร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม  สามรถจักการ
ตนเองได๎และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข  โรงเรียนบ๎านหนองคู(โสภณประชานุกูล)  ได๎จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน  โดยแบํงออกเป็น  ๓  ลักษณะ  ดังนี้ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎รู๎จักตนเอง  รู๎รักษ์สิ่งแวดล๎อม  
สามารถตัดสินใจ  คิดแก๎ปัญหา  ก าหนดเปูาหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด๎านการเรียน  และอาชีพ  สามารถปรับตน
ได๎อยํางเหมาะสม  นอกจากนี้ยังชํวยให๎ครูรู๎จักและเข๎าใจผู๎เรียน  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ชํวยเหลือและให๎
ค าปรึกษาแกํผู๎ปกครองในการมีสํวนรํวมพัฒนาผู๎เรียน    โดยนักเรียนทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมแนะแนว  ๓๐  
ชั่วโมงตํอปีการศึกษา 
 ๒.  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุํงพัฒนาระเบียบวินัย  ความเป็นผู๎น า  ผู๎ตามที่ดี  ความ
รับผิดชอบ  การท างานรํวมกัน  รู๎จักแก๎ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล  การชํวยเหลือแบํงปัน
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์  โดยจัดให๎สอดคล๎องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู๎เรียน  ให๎ได๎
ปฏิบัติด๎วยตนเองในทุกขั้นตอน  ได๎แกํ  การศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุง
การท างานเน๎นการท างานรวมกันเป็นกลุํมตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับวุฒิภาวะของผู๎เรียนและบริบท
ของสถานศึกษาและท๎องถิ่น  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด๎วย  กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด  นักเรียนทุกคนต๎อง
เข๎ารํวม  กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด  ๔๐  ชั่งโมงตํอปีการศึกษา  กิจกรรมชมรม นักเรียนทุกคนต๎องเข๎า
กิจกรรมชมรม ๔๐ ชั่วโมงตํอปีการศึกษา  
 ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบ าเพ็ญตนให๎เป็น
ประโยชน์ตํอสังคม  ชุมชนและท๎องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ  
ความดีงาม  ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ  นักเรียนทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  ๑๐  ชั่วโมงตํอปีการศึกษา  
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน  
      ๒.๑  ลูกเสือ-ยุวกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๓.  กิจกรรมชมรม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
     และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 
๑.  กิจกรรมแนะแนว 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือผู๎เรียนค๎นพบความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจของตนเอง  รักละเห็นคุณคําในตนเอง
และผู๎อ่ืน 

๒. เพ่ือให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎จากข๎อมูล  ขําวสาร  แหลํงเรียนรู๎   ทั้งด๎านการศึกษา  อาชีพสํวนตัว  
สังคม  เพื่อน าไปใช๎ในการวางแผน  เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได๎อยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับ
ศักยภาพของตนเอง 

๓. เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาบุคลิกภาพ  และรับตัวอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
๔. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎  มีทักษะ  มีความคิดสร๎างสรรค์  ในงานอาชีพและมี เจตคติที่ดีตํออาชีพ

สุจริต 
๕. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคํานิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต  สร๎างเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมแกํ

นักเรียน 
๖. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีจิตส านึกในการรับผิดชอบตํอตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 
แนวการจัดกิจกรรม  โรงเรียนบ๎านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได๎จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือชํวยเหลือ

และพัฒนาผู๎เรียน  ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมเพ่ือให๎ครูได๎รู๎จักและชํวยเหลือผู๎เรียนมากขึ้น  โดยใช๎กระบวนการทางจิตวิทยา  การ

จัดบริการสนเทศ  โดยให๎มีเอกสารเพ่ือใช๎ในการส ารวจข๎อมูลเกี่ยวกับตัวผู๎เรียน  ด๎วยการสังเกต  
สัมภาษณ์  การใช๎แบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผู๎ปกครองกํอนและระหวํางเรียน  การ
เยี่ยมบ๎านนักเรียน  การให๎ความชํวยเหลือผู๎เรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดท าระเบียน
สะสม  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  และบัตรสุขภาพ 

๒. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  โดยท าแบบทดสอบเพ่ือรู๎จักและเข๎าใจตนเอง  มี
ทักษะในการตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพ่ือเลือกศึกษาตํอ  เลือกอาชีพ 

๓. การจัดบริการให๎ค าปรึกษาแกํผู๎เรียนรายบุคคล  และรายกลุํม  ในด๎านการศึกษา  อาชีพ  และ
สํวนตัว  โดยมีผู๎ให๎ค าปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให๎ค าปรึกษา  ตลอดจน
มีห๎องให๎ค าปรึกษาท่ีเหมาะสม 
๓.๑ ชํวยเหลือผู๎เรียนที่ประสบปัญหาด๎านการเงิน  โดยการให๎ทุนการศึกษาแกํผู๎เรียน 
๓.๒ ติดตามเก็บข๎อมูลของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
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๒.  กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ   
 ผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ ทุกคน  ได๎ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ  -  เนตรนารี  เพ่ือสํงเสริม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  สํงเสริมความสามัคคี  มีวินัย  และ
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม  โดยด าเนินการจัดกิจกรรมตามข๎อก าหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหํงชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๘  ได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  เพ่ือพัฒนา
ลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให๎เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และชํวยสร๎างสรรค์
สังคม  เพ่ือให๎เกิดความสามัคคี  และความเจริญก๎าวหน๎า  ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุข  และความมั่งคงของ
ประเทศชาติตามแนวทางดังตํอไปนี้ 

๑.  ให๎มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง 
๒.  ให๎มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
๓.  ให๎รู๎จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
๔.  ให๎รู๎จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตํางๆตามความเหมาะสม 
๕.  ให๎รู๎จักรักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่งคงชองชาติ 
แนวการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมลูกเสือ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 
 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบานการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให๎ศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน๎นระบบหมูํ  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให๎ผู๎เรียน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติดังนี้ 

๑.  เตรียมลูกเสือส ารอง  นิยายเรื่อเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือส ารอง  การท าความเคารพ
เป็นหมูํ(แกรนด์ฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ๎าย  ระเบียบแถวเบื้องต๎น  ค าปฏิญาณ  
กฎ  และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง   

๒.  ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๑ , ๒  และ ๓  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ  การส ารวจ  การ
ค๎นหาธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธง  และประเทศตํางๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ๎ง  การบั นเทิง  
การผูกเงื่อน  ค าปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือส ารองโดยใช๎กระบานการท างาน  กระบวนการแก๎ปัญหา  
กระบวนการกลุํม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดริเริ่ม  สร๎างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  ทางลูกเสือ  
กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 
 เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็น
อกเห็นใจผู๎อื่น  บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  รู๎จักท าการฝีมือ พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดย
ไมํเก่ียวข๎องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมลูกเสือ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖ 
 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน๎นระบบหมูํ  สรุปการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให๎
ผู๎เรียนศึกษาและปฏิบัติในเรื่อง 
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๑. ลูกเสือตรี  ความรู๎เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  กิจกรรม
กลางแจ๎ง  ระเบียบแถว 

๒. ลูกเสือโท  การรู๎จักดูแลตนเอง  การชํวยเหลือผู๎อ่ืน  การเดินทางไปยังสถานที่ตํางๆ  ทักษะทาง
วิชาลูกเสือ  งานอดิเรกและเรื่อที่นําสนใจ  ค าปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

๓. ลูกเสือเอก  การพ่ึงพาตนเอง  การบริการ  การผจญภัย  วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  โดย
ใช๎กระบวนการท างาน  กระบวนการแก๎ปัญหา  ระบวนการกลุํม  กระบวนการจัดการ  
กระบวนการคิดริเริ่ม  สร๎างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 

เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็น
อกเห็นใจผู๎อ่ืน  บ าเพ็ญตนเพ่ือสารธารณประโยชน์  รู๎จักท าการฝีมือ  พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้
โดยไมํเกี่ยวข๎องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  และน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ   ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรม  และผํานการทดสอบแล๎ว  จะได๎รับเครื่องหมายลูกเสือตรี  ลูกเสือ 

โท  และลูกเสือเอก 
กิจกรรมยุวกาชาด 

 วัตถุประสงค์ 
 กิจกรรมยุวกาชาด  เป็นการจัดกิจกรรมที่มุํงเน๎นการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในระบบหนํวยกลุํม  
หมูํ  เพ่ือให๎มีความสุข  ความเข๎าใจ  และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด  การ
คุ๎มครอง  กฎหมาย มนุษยธรรม  การชํวยเหลือ  การรักษาสุขภาพ  และสมรรถภาพที่ดี  บ าเ พ็ญตนให๎เป็น
ประโยชน์ตํอสํวนรวม  อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การสร๎างสัมพันธภาพและความเข๎าใจอันดีจะน าไปสูํสันติภาพ  
กํอให๎เกิดความสุขในการอยูํรํวมกันทุกหนแหํง  จึงก าหนดจุดมุํงหมายให๎ผู๎เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังตํอไปนี้ 

๑. มีอุดมคติในสันติสุข  มีความจงรักภักดีตํอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความรู๎ความช านาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและผู๎อ่ืน  ตลอดจนพัฒนาการทาง

รํางกาย  จิตใจ  และธ ารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ 
๓. มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจเมตตา

กรุณาตอํเพ่ือนมนุษย์ 
๔. บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอผู๎อ่ืน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๖. มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีตํอบุคคลทั่วไป 
แนวการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมยุวกาชาด  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 
 เปิดกิจกรรมยุวกาชาด  ด าเนินการตามกระบวนการของยุวกาชาด  และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา  
วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน๎นระบบหมูํ  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุม
หมูํ  โดยให๎ผู๎เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง 
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๑. กิจกรรมหลัก  ศึกษาประวัติยุวกาชาด  เครื่องหมาย  วัตถุประสงค์ของยุวกาชาด  ค าปฏิญาณตน 
๒. กิจกรรมสุขภาพ  การเสริมสร๎างสุขภาพสํวนบุคคล  การเสริมสร๎างสมรรถภาพด๎านความสัมพันธ์

ของอวัยวะตํางๆ  การปูองกันชีวิตและสุขภาพ  เคหะพยาบาล 
๓. กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข๎าใจอันดี  ความสามัคคีและความพร๎อมเพรียง  ความมีระเบียบ

วินัย  และความอดทน  ฝึกทักษะระเบียบแถว  การเข๎าแถว  การเดินแถว  เกมกีฬาเบ็ดเตล็ด 
๔. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือฝึกการดูแลตนเอง  การใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์  การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ตํอบุคคล  ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
โดยใช๎กระบวนการท างาน  กระบวนการแก๎ปัญหา    กระบวนการกลุํม  กระบวนการจัดการ  

กระบวนการคิดริเริ่ม  สร๎างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติทางยุวกาชาด  กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 

เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักยุวกาชาด  การคุ๎มครอง  
กฎหมาย  มนุษยธรรม  สิทธิมนุษยธรรม  การชํวยเหลือ  การรักษาสุขภาพ  และสมรรถภาพที่ดี  บ าเพ็ญตน
ให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม  อนุรักสิ่งแวดล๎อม  การสร๎างสัมพันธภาพและความเข๎าใจอันดีจะน าไปสูํสันติภาพ  
กํอให๎เกิดความสุขในการอยูํรํวมกันทุกแหํงหน 
            กิจกรรมยุวกาชาด  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ 
 เปิดกิจกรรมยุวกาชาด  ด าเนินการตามกระบวนการของยุวกาชาด  และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา  
วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน๎นระบบหมูํ  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุม
หมูํ  โดยให๎ผู๎เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง 

๑. กิจกรรมหลัก  ศึกษาประวัติความเป็นมา  วัตถุประสงค์  ค าปฏิญาณ  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุว
กาชาด 

๒. กิจกรรมสุขภาพ  การเสริม  สร๎างสุขภาพสํวนบุคคลและสํวนรวม  การเสริมสมรรถภาพด๎านการ
เคลื่อนไหวเบื้องต๎น  การปูองกันชีวิตและสุขภาพ  เคหะพยาบาลและปฐมพยาบาล 

๓. กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข๎าใจอันดี  ความสามัคคีและความพร๎อมเพรียง  ความมีระเบียบ
วินัย  และความอดทน  ความสงํางามและความคลํองแคลํววํองไว  :  ฝึกระเบียบแถว  การ
ปฏิบัติตามค าสั่ง  การปฏิบัติตามกฎกติกา  การเดินสวนสนาม  บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม  
:  มารยาทเด็กไทย  การปฏิบัติตนให๎รําเริง  การบริหารรํางกาย  การสร๎างสัมพันธภาพ  การสื่อ
ความหมาย  การสะสมและการแลกเปลี่ยน  การปรับตัวในการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน 

๔. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอบุคคล  สถานที่  การมีสํวนรํวมในโครงการ
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอชุมชน  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  :  ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
การดูแลรักษา  การน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ 

โดยใช๎กระบวนการท างาน  กระบวนการแก๎ปัญหา  กระบวนการกลุํม  กระบวนการจัดการ  
กระบวนการคิดริเริ่ม  สร๎างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติทางยุวกาชาด   กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 

เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักยุวกาชาด  การคุ๎มครอง  
กฎหมาย  มนุษยธรรม  สิทธิมนุษยธรรม  การชํวยเหลือ  การรักษาสุขภาพ  และสมรรถภาพที่ดี  บ าเพ็ญตน
ให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม  อนุรักสิ่งแวดล๎อม  การสร๎างสัมพันธภาพและความเข๎าใจอันดีจะน าไปสูํสันติภาพ  
กํอให๎เกิดความสุขในการอยูํรํวมกันทุกแหํงหน 
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กิจกรรมตามความสนใจ (ชมรม) 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต๎องการของตน   
๒. เพ่ือให๎ผู๎ เรียนได๎พัฒนาความรู๎   ความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให๎เกิด

ประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎เวลาให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและสํวนรวม 
๔. เพ่ือให๎ผู๎เรียนท างานรํวมกับผู๎อ่ืน  ได๎ตามวิถีประชาธิปไตย 

 
แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมตามความสนใจ (ชมรม)  ผู๎เรียนสามารถเลือกเข๎าเป็นสมาชิกชมรม  วางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมรํวมกัน  โดยมีชมรมที่หลากหลาย  เหมาะสมกับเพศ  วัย  และความสนใจของผู๎เรียน  
ประกอบด๎วยกิจกรรมด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  สํงเสริมประชาธิป ไตย  
สํงเสริมการเรียนรู๎  และคํายวิชาการ  การศึกษาดูงาน  การฝึกปฏิบัติ  การบรรยายพิเศษดังตัวอยํางพอสังเขป
ตํอไปนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  ศีลธรรมและจริยธรรม  จัดสอนจริยธรรมในห๎องเรียน  จัดให๎
มีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญท้ังทางชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  โดยผู๎เรียนมีสํวนรํวม
ในการจัดกิจกรรมทั้งในด๎านวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  และศีลปะ 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  จัดกิจกรรมแขํงขันกีฬาสีทุกชํวงชั้น  โดยผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการท างาน  
และการแก๎ปัญหาทุกขั้นตอน   

3. กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการท างาน  จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผู๎เรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง  และฝึก
ทักษะการจัดการ 

4. กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม  โดยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย  เชํน  
ประเพณีไหว๎ครู  ประเพณีลอยกระทง 

5. กิจกรรมสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  จัดให๎มีการเลือกคณะกรรมการนักเรียน  โดย
ให๎น ากระบวนการประชาธิปไตยไปใช๎ในการรํวมวางแผนด าเนินงานพัฒนาโรงเรียน 

6. กิจกรรมคนดีของสังคม  จัดให๎มีการบรรยายให๎ความรู๎  เพ่ือปูองกันปัญหาโรคติดตํอร๎ายแรง  
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาวัยรุํน  ให๎ความรู๎เพื่อปลูกฝังให๎เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี 

7. กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎  โดยจัดแหลํงเรียนรู๎  ได๎แกํ  ห๎องสมุด  ห๎องปฏิบัติการทางภาษา  
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ห๎องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพและอนามัย  ให๎บริการห๎องพยาบาล  มีบริการให๎ความรู๎แกํผู๎เรียน  เพ่ือ
ปูองกันโรคระบาดอยํางทันเหตุการณ์ 
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๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให๎ผู๎เรียนบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และประเทศชาติ 
๒. เพ่ือให๎ผู๎เรียนออกแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารประโยชน์อยํางสร๎างสรรค์ตามความถนัดและ

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
๓. เพ่ือให๎ผู๎เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือให๎ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีจิตสาธารณะและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 

 
แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ท าประโยชน์ตาม
ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  
ความเสียสละตํอสังคม  มีจิตใจมุํงท าประโยชน์ตํอครอบครัว  ชุมชนและสังคมกิจกรรมส าคัญได๎แกํ  กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมสร๎างสรรค์สังคม  กิจกรรมด ารงรักษา  สืบสาน  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 เวลาเรียนส าหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในสํวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  จัดสรรเวลาให๎ผู๎เรียนระดับประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  รวม  ๖  ปี  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
(เฉลี่ยปีละ  ๑๐  ชั่วโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ในระดับประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  เป็นการจัด
กิจกรรมภายในเวลาเรียน  โดยให๎ผู๎เรียนรายงานแสดงกรเข๎ารํวมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก  และมีผู๎รับรองผล
การเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้ง 
 
แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนบ๎านบ๎านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ก าหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนดังนี้ 

๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.๑  การตรวจสอบเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมของผู๎เรียน  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน

ตลอดปีการศึกษา 
 ๑.๒  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู๎เรียน  

ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกผลการเรียนรู๎  และผํานทุกผลการเรียนรู๎  โดยแตํละผลการเรียนรู๎ผํานไมํน๎อย
กลําร๎อยละ  ๕๐  หรือมีคุณภาพในระดับ  ๑  ขึ้นไป 

 ๑.๓  ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู๎เรียนตาม
เกณฑ์  ข๎อ  ๑.๑  และข๎อ  ๑.๒  ถือวําผู๎เรียนมีผลการเรียน  “ผ”  ผํานการประเมินกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 ๑.๔  ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน    การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไมํเป็นไป
ตามเกณฑ์  ข๎อ  ๑.๑  และข๎อ  ๑.๒  ถือวําผู๎เรียนมีผลการเรียน  “มผ”  โรงเรียนต๎องจัดซํอมเสริมให๎ผู๎เรียนท า
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กิจกรรมในสํวนที่ผู๎เรียนไมํได๎เข๎ารํวมหรือไมํได๎ท าจนครบถ๎วน  แล๎วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก  “มผ”  เป็น  
“ผ”  และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑  ก าหนดให๎ผู๎รับผิดชอบในการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการรํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนของ

ผู๎เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
 ๒.๒  ผู๎รับผิดชอบสรุปและตัดสินการรํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนของผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตาม

เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  ผู๎เรียนจะต๎องผํานกิจกรรม  ๓  กิจกรรมส าคัญดังนี้ 
  ๒.๒.๑  กิจกรรมแนะแนว 
  ๒.๒.๒  กิจกรรมนักเรียน  ได๎แกํ 
   ๑.  กิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด   
   ๒.  กิจกรรมชมรม 
  ๒.๒.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ๒.๓  การน าเสนอผลการประเมินตํอคณะกรรมการกลุํมสาระการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนา

ผู๎เรียน 
 ๒.๔  เสนอผู๎บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนผํานเกณฑ์

การจบแตํละระดับการศึกษา 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนต๎องอยูํบนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการประเมิน
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  ให๎ประสบผลส าเร็จ
นั้น  ผู๎เรียนจะต๎องได๎รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให๎บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎ สะท๎อน
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนซึ่งเป็นเปูาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ในทุกระดับไมํวําจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โดยใช๎ผลการประเมินเป็นข๎อมูลและ
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ  ความก๎าวหน๎า และความส าเร็จทางการเรียนของผู๎เรียน  ตลอดจนข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตํอการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ แบํงออกเป็น 4 ระดับ ได๎แกํ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยูํในกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ผู๎สอน
ด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ  ในการจัดการเรียนการสอนใช๎เทคนิคการประเมินอยํางหลากหลาย  เชํน  
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ๎าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟูมสะสม
งาน การใช๎แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู๎สอนเป็นผู๎ประเมินเองหรือเปิดโอกาส  ให๎ผู๎เรียนประเมินตนเอง เพ่ือน
ประเมินเพื่อน ผู๎ปกครองรํวมประเมิน ในกรณีที่ไมํผํานตัวชี้วัดให๎มีการสอนซํอมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบวํา ผู๎เรียนมีพัฒนาการความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎  
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมํ และมากน๎อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต๎องได๎รับการพัฒนา
ปรับปรุงและสํงเสริมในด๎านใด นอกจากนี้ยังเป็นข๎อมูลให๎ผู๎สอนใช๎ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด๎วย ทั้งนี้
โดยสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผล      การ
เรียนของผู๎เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วํา
สํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามเปูาหมายหรือไมํ ผู๎เรียนมีจุดพัฒนาในด๎านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียน
ของผู๎เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข๎อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษาตํอคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู๎ปกครองและชุมชน   
 3.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา    เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนด๎วยข๎อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด๎วย
ความรํวมมือกับหนํวยงานต๎นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได๎จากการตรวจสอบทบทวนข๎อมูล
จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 4.  การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน  การเรียนรู๎ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สถานศึกษาต๎องจัดให๎ผู๎เรียนทุกคนที่เรียน   ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่  3 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ เข๎ารับการประเมินผลจากการประเมินใช๎เป็นข๎อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับตําง ๆ เพ่ือน าไปใช๎ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข๎อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข๎อมูลการประเมินในระดับตําง ๆ ข๎างต๎น เป็นประโยชน์ตํอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต๎องจัดระบบดูแลชํวยเหลือ ปรับปรุง
แก๎ไข สํงเสริมสนับสนุนเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน  ความแตกตํางระหวํางบุคคลที่
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต๎องการ ได๎แกํ กลุํมผู๎เรียนทั่วไป กลุํมผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุํม
ผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุํมผู๎เรียนที่มีปัญหาด๎านวินัยและพฤติกรรม  กลุํมผู๎เรียนที่ ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุํมผู๎เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุํมพิการทางรํางกายและสติปัญญา เป็นต๎น ข๎อมูลจาก
การประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการชํวยเหลือผู๎เรียนได๎ทันทํวงที ปิดโอกาสให๎ผู๎เรียน
ได๎รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู๎รับผิดชอบจัดการศึกษา  ได๎จัดท าระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ของสถานศึกษาให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข๎อก าหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให๎บุคลากรที่เก่ียวข๎องทุกฝุายถือปฏิบัติรํวมกัน  
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เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสตูร 
 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
     1.1 การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎  การอําน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนนั้น ผู๎สอนต๎องค านึงถึงการพัฒนาผู๎เรียนแตํละคนเป็น
หลัก และต๎องเก็บข๎อมูลของผู๎เรียนทุกด๎านอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องในแตํละภาคเรียน รวมทั้งสอนซํอมเสริม
ผู๎เรียนให๎พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 
              (1) ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              (2) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผํานตามเกณฑ์ประเมินทุกรายวิชา 
      (3) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
              (4) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ท่ี 
สถานศึกษาก าหนด ในการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน      
 การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษา   ถ๎าผู๎เรียนมีข๎อบกพรํองเพียงเล็กน๎อย และ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นวําสามารถพัฒนาและสอนซํอมเสริมได๎ ให๎อยูํในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผํอนผัน
ให๎เลื่อนชั้นได๎ แตํหากผู๎เรียนไมํผํานรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน๎มวําจะเป็นปัญหาตํอการเรียนในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให๎เรียนซ้ าชั้นได๎ ทั้งนี้ให๎ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู๎
ความสามารถของผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

    1.2  การให้ระดับผลการเรียน 
                     ในการตัดสินเพ่ือให๎ระดับผลการเรียนรายวิชา ให๎ใช๎ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 
ระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับผลการเรียน/ผลการเรียน       ความหมาย 
4 

3.5 
3 

2.5 
2 

1.5 
1 
0 

   ผลการเรียนดีเยี่ยม 
   ผลการเรียนดีมาก 
   ผลการเรียนดี 
   ผลการเรียนคํอนข๎างด ี
   ผลการเรียนนําพอใจ 
   ผลการเรียนพอใช๎ 
   ผลการเรียนผํานเกณฑ์ข้ันต่ า 
   ผลการเรียนไมํผํานเกณฑ์ข้ันต่ า 
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 การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนให๎มีระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
    3 = ดีเยี่ยม               2 = ดี 
    1 = ผําน                      0 = ไมํผําน 

   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให๎มีระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
    3 = ดีเยี่ยม            2 = ดี 
    1 = ผําน                      0 = ไมํผําน 
    การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎พิจารณาทั้งเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรมการปฏิบัติ 
 กิจกรรมและผลงานของผู๎เรียน ให๎มีผลการประเมิน ดังนี้ 
    ผําน 
    ไมํผําน 

 
     1.3  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให๎ผู๎ปกครองและผู๎เรียนทราบความก๎าวหน๎า ในการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน ซึ่งสถานศึกษาสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให๎ผู๎ปกครองทราบอยํางน๎อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนเป็นรายงานระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู๎เรียนที่สะท๎อนมาตรฐานการ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 
          2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ๎านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา  
 2.1   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
        (1)  ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน  5,๐๔0  ชั่วโมง  และรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรม
เพ่ิมเติม  จ านวน  ๒๔๐ ชั่วโมง   
         (2) ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผํานเกณฑ์การประเมินทุกรายวิชา 
                     (3) ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ  “ผําน” ขึ้นไป 
                   (4) ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ  “ผําน” ขึ้นไป 
         (5) ผู๎เรียนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน และได๎รับการตัดสินผลการเรี ยน “ผําน” ทุก
กิจกรรม 
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การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู๎เรียนในกรณีตํางๆ ได๎แกํ การย๎ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย๎ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข๎ารับการศึกษาตํอ การศึกษาจาก
ตํางประเทศและขอเข๎าศึกษาตํอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหลํงการเรียนรู๎อื่นๆ เชํน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในชํวงกํอนเปิดภาคเรียนแรก หรือต๎นภาคเรียนแรก  ที่
สถานศึกษารับผู๎ขอเทียบโอนเป็นผู๎เรียน ทั้งนี้ ผู๎เรียนที่ได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนต๎องศึกษาตํอเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยํางน๎อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู๎เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนด
รายวิชา/จ านวนหนํวยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได๎  ดังนี้ 
 1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ให๎ข๎อมูลแสดงความรู๎ ความสามารถของ
ผู๎เรียน 
 2.  พิจารณาจากความรู๎ ความสามารถของผู๎เรียนโดยการทดสอบด๎วยวิธีการตําง ๆ ทั้งภาคความรู๎
และภาคปฏิบัติ   
 3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให๎เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก 
 

- ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินงานวิชาการสถานศึกษา 
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