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                                                                                 ความนำ    

 จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นําไปสู            
การพัฒนามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระ
ภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดลอม 
และความรู ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาเปนการพัฒนาสงเสริมศักยภาพคน          
ของชาติใหสามารถเพิ่มขีด ความสามารถในการแขงขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูใหมีคณุภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษ
ที่ ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติ ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและดำรงชีวิตอยางสรางสรรค          
ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจึงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดวย
การวางแผนและดำเนินการใช หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา            
การปรับปรุงหลักสูตร จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สภาพในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ินและความตองการของผูเรียน             
โดยทุกภาคสวน 

โรงเรียนวัดชนะสงคราม ไดดำเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาเปนระยะอยาง
ตอเนื่อง และนํามาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาใชเปนกรอบในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ทั้งการกำหนดวิสัยทัศน สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประ
สงค เนนใหนักเรียนเปนผูประพฤติดีและมีความรู สมดังปรัชญาของโรงเรียน รวมทั้งมีทักษะที่จำเปน
การดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งเปน
ทิศทางหลักในการจัดโครงสรางเวลาเรียน โครงสรางรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา โดยมีผูที่มีสวน
เก่ียวของฝายรวมกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดชนะสงคราม ทำใหหลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ 
รวมทั้งมีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น ครอบคลุมสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

ทั้งนี้ การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนวัดชนะสงคราม จะประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่
คาดหวังได ทุกฝายที่เก่ียวตองรวมกันรับผิดชอบ โดยรวมกันทำงานอยางเปนระบบและตอเนื่องใน
การวางแผนดำเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนานักเรียน
โรงเรียนวัดชนะสงคราม ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่กำหนดไว 
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                                                                                 วิสัยทัศน  

 โรงเรียนวัดชนะสงครามจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน ใหมีความรู คูคุณธรรม สูระดับ
คุณภาพสากลบนพื้นฐานหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                                        กลยุทธ/พันธกิจ 

กลยุทธที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ 
                ทางเทคโนโลยเีพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
กลยุทธที่ ๒  ปลูกฝงคณุธรรม ความสำนึกในการเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 
   ศักยภาพ 
กลยุทธที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี 
     คุณภาพ 
กลยุทธที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 

                                                                         อตัลักษณ  

“       มารยาทดี  มีมนุษยสัมพันธ     ” 

 

                                                                                                  เปาประสงค 

๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาท่ีโรงเรียนจัดตามสิทธิอยางทั่วถึงเทา
เทียมและตรงตามศักยภาพ 

๒. นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาตามระดับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร และ           
มีความรู/ทักษะ(อาน คิดวิเคราะห เขียน คำนวณ ไดและเปน) ตามระดับชั้นนัน้ๆ 

๓. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีทุกคน มีคณุลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
๔. มีการนิเทศ ติดตามงานและพัฒนาบุคลากร ขวัญและกำลังใจ มีกัลยาณมิตรอยาง

สม่ำเสมอ 
๕. โรงเรียนมีสภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่สวยงาม เปนระเบียบ เอ้ือตอการเรียนรู 
๖. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชุน พึงพอใจในการจัดการศึกษา 
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                      สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพงึประสงค 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ผูเรียนสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณ อันเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม ดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง 
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค  
คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเปนระบบ เพ่ือนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา ผูเรียนสามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญ         
ไดอยางถูกตองเหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู          
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบ          
ที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ผูเรียนสามารถนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชดำเนิน
ชีวิตประจำวัน เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง การทำงาน และอยูรวมกันในสังคมดวยความสัมพันธ
อันดี จัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดลอม และรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช เทคโนโลยี ผู เรียนสามรถเลือกใชเทคโนโลยี และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  
การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักษชาติ ศาสน กษัตริย 
๒. ซื่อสัตยสุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝเรียนรู 
๕. อยูอยางพอเพียง 
๖. มุงมั่นในการทำงาน 
๗. รักความเปนไทย 
๘. มีจิตเปนสาธารณะ 
๙. มีความกตัญูกตเวที 
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                                                                     โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางเวลาเรียน 
 

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ป) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุมสาระการเรียนรู  
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร 120 120 120 ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4๐ 4๐ 4๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 4๐ 4๐ 4๐ 4๐ 4๐ 4๐ 
    ศิลปะ 4๐ 4๐ 4๐ 8๐ 8๐ 8๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาตางประเทศ 12๐ 12๐ 12๐ ๑2๐ ๑2๐ ๑2๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม  
    หนาที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กจิกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป 
 

๑. จำนวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนทั้งป เทากับ ๑,๐8๐ 
ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เทากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนา
ผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ  คือกลุมสาระการเรียนรูทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร เพ่ือพัฒนา      
การอานออก เขียนได   ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  คิดวิ เคราะห  คิดสังเคราะห                 
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คิดสรางสรรคที่ดี มีประโยชน มีความสนใจใฝรูใฝเรียน โดยจัด การเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผลเปนรายป   

๒. การจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐ ใหการศึกษามุงสรางผูเรียน ๔ 
ดาน ไดแก มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ เปน
พลเมอืงดีบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๓. การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรตานทุจริต บูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  

๔. การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา ดานพัฒนาการของมนุษย สัมพันธภาพ ทักษะสวนบุคคล 
พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม  บูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
พลศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๖ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

โครงสรางหลักสูตรชั้นป    
เปนโครงสรางที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละชั้นป 

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 
 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน
(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร  ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร  12๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  40 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  40 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๑๒๓๑ หนาที่พลเมือง  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนาร ี

 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ๑ ๑๐ 
รวม ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๗ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 
 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน
(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน (92๐) 
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร  ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร 12๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  40 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ  40 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๒๒๓๒ หนาที่พลเมือง  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนาร ี

 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ๑ ๑๐ 
รวม ๑,๐๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๘ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน
(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร  ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร 12๐ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  40 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ  40 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษ  120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๓๒๓๓ หนาที่พลเมือง  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนาร ี

 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ๑ ๑๐ 
รวม ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๙ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 
 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน
(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑๒๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  4๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ  8๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑2๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๔๒๓๔ หนาที่พลเมือง ๔ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนาร ี

 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ๑ ๑๐ 
รวม ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๑๐ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 
 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน
(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑๒๐ 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  4๐ 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ  8๐ 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑2๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๕๒๓๕ หนาที่พลเมือง ๕ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนาร ี

 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ๑ ๑๐ 
รวม ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๑๑ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 
 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน
(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑๒๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  4๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ  8๐ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑2๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๖๒๓๖ หนาที่พลเมือง ๖ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนาร ี

 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ๑ ๑๐ 
รวม ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๑๒ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

                                                                        โครงรางรายวิชา  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

รายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑                                                   จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒                                                   จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓                                                   จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔                                                   จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕                                                   จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖                                                   จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

รายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร ๑                                                 จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร ๒                                                 จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร ๓                                                 จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร ๔                                                 จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร ๕                                                 จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร ๖                                                 จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชาพื้นฐาน 
ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร ๑                                                 จำนวน  12๐  ชั่วโมง 
ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ๒                                                 จำนวน  120  ชั่วโมง 
ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร ๓                                                 จำนวน  120  ชั่วโมง 
ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร ๔                                                 จำนวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร ๕                                                 จำนวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร ๖                                                 จำนวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | ๑๓ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๑                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๒                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๓                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๔                                                จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๕                                                จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๖                                                จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 
ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ๑                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ๒                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ๓                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ๕                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ๖                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 

รายวิชาเพิ่มเติม  
      ส ๑๑๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๑             จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
      ส ๑๒๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๒             จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
      ส ๑๓๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๓             จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
      ส ๑๔๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๔             จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 ส ๑๕๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๕             จำนวน  ๔๐  ชัว่โมง 
 ส ๑๖๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๖             จำนวน  ๔๐  ชัว่โมง 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๑                                                   จำนวน  4๐  ชั่วโมง 
พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๒                                                   จำนวน  4๐  ชั่วโมง 
พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๓                                                   จำนวน  4๐  ชั่วโมง 
พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๔                                                   จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๕                                                   จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๖                                                   จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 
 
 
 



ห น า  | ๑๔ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

รายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑                                                        จำนวน  4๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒                                                        จำนวน  4๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๓                                                        จำนวน  4๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔                                                        จำนวน  4๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕                                                        จำนวน  4๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖                                                        จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

รายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๒                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๓                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๕                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 

          ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชพี ๖                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(อังกฤษ)                      

รายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑                                               จำนวน  120  ชั่วโมง 
อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒                                               จำนวน  120  ชั่วโมง 
อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓                                               จำนวน  12๐  ชั่วโมง 
อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔                                               จำนวน  ๑2๐  ชั่วโมง 
อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕                                               จำนวน  ๑2๐  ชั่วโมง 
อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๖                                               จำนวน  ๑2๐  ชั่วโมง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๑๕ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

                                                                      คำอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๑                          เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   

ฝกอานออกเสียงคำ คำคลองจอง และขอความสั้นๆ บอกความหมายของคำและขอความ 
ตอบคำถาม  เลาเรื่องยอ คาดคะเนเหตุการณ เลือกอานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ำเสมอ  
นำเสนอเรื่องที่อาน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณสำคัญที่มักพบเห็นใน
ชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการอาน ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนสื่อสารดวยคำและ
ประโยคงายๆ  มีมารยาทในการเขียน     

ฝกทักษะในการฟง ฟงคำแนะนำ คำสั่งงายๆและปฏิบัติตาม ตอบคำถาม เลาเรื่อง พูดแสดง
ความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู พูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค เนนมารยาทในการฟง 
การดูและการพูด 

ฝกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอก
ความหมายของคำ  เรียบเรียงคำเปนประโยคงายๆ  ตอคำคลองจองงายๆ 

บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสำหรับเด็ก ฝก
ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอาน 
กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม กระบวนการคิด การฝกปฏิบัติ 
อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใชทักษะการฟง  การดูและการพูด  พูดแสดงความ
คิดเหน็  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็น
คุณคาของการอนุรักษภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชวีิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
     ท ๑.๑  ป.๑/๑,   ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖,  ป.๑/๗,  ป.๑/๘ 
 ท ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
 ท ๓.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
 ท ๔.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔ 

 ท ๕.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒   
       รวม  ๕   มาตรฐาน    ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๑๖ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                         เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       

ฝกอานออกเสียงคำ  คำคลองจอง  ขอความ  และบทรอยกรองงายๆ   อธิบายความหมาย
ของคำและขอความที่อาน  ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ระบุใจความสำคญัและรายละเอียด  แสดงความ
คิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ  เลือกอานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่
อาน  อานขอเขียนเชิงอธิบาย  และปฏิบัติตามคำสั่งหรือขอแนะนำ  มีมารยาทในการอาน 

ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องสั้นๆ เก่ียวกับประสบการณ  เขียนเรื่อง
สั้นๆ ตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝกทักษะการฟง  ฟงคำแนะนำ  คำสั่งที่ซับซอนและปฏิบัติตาม  เลาเรื่อง   บอกสาระสำคัญ
ของเรื่อง  ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  พูดแสดงความคิดเห็น  ความรูสึก   พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด 

ฝกทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และเลขไทย  เขียนสะกดคำและบอก
ความหมายของคำ  เรียบเรียงคำเปนประโยคไดตรงตามเจตนาของการสื่อสาร  บอกลักษณะคำคลอง
จอง  เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ฝกจับใจความสำคัญจากเรื่อง  ระบุขอคิดท่ีไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมสำหรับเด็ก  
เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน  รองบทรองเลนสำหรับเด็กในทองถ่ิน  ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด
และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอาน  กระบวนการเขียน  กระบวนการ
แสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการ
แกปญหา  การฝกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใชทักษะการฟง  การดูและ
การพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็น
คุณคาของการอนุรักษภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
              ท ๑.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗, ป.๒/๘   
              ท ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔   
              ท ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕  ป.๒/๖,  ป.๒/๗    
              ท ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
              ท ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓      
        รวม  ๕  มาตรฐาน   ๒๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๑๗ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓              กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                            เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       

ฝกอานออกเสียงคำ ขอความ เรื่องสั้น ๆ และบทรอยกรองงาย ๆ  อธิบายความหมายของคำ
และขอความท่ีอาน ตั้งคำถาม ตอบคำถามเชิงเหตุผล  ลำดับเหตุการณ คาดคะเนเหตุการณ สรุป
ความรู  ขอคิดจากเรื่องที่อาน เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน เลือกอานหนังสือตามความสนใจอยาง
สม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อาน อานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือขอแนะนำ  
อธิบายความหมายของขอมูลจากแผนภาพ  แผนที่  และแผนภูมิ  มีมารยาทในการอาน 

ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจำวัน เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝกทักษะการฟง การดู และการพูด เลาและบอกสาระสำคัญ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม             
แสดงความคิดเห็น ความรูสึก สื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด 

ฝกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ ระบุชนิด หนาที่ของ
คำ  ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคำ แตงประโยคงายๆ แตงคำคลองจองและคำขวัญ เลือกใช
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ   

ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน รูจักเพลงพ้ืนบาน เพลง
กลอมเด็ก เพ่ือปลูกฝงความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณคดีที่อาน  
ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอาน 
การเขียน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะห สื่อความ 
กระบวนการแกปญหา การฝกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใชทักษะการฟง การดู
และการพูด พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็น
คุณคาของการอนุรักษภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙ 
              ท ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖    
             ท ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖     
               ท ๔.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖     
               ท ๕.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  

รวม  ๕  มาตรฐาน    ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๑๘ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปที ่๔                                   เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง       

ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและ
สำนวนจากเรื่องที่อาน  อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อาน  แยก
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน  คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน  โดยระบุเหตุผล
ประกอบ  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อาน  เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน เลือกอานหนังสือที่มี
คุณคาตามความสนใจอยางสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อาน มีมารยาทในการอาน 
ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใชคำไดถูกตอง ชัดเจนและ
เหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน  เขียนยอความจาก
เรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและมารดา  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา  
เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝกทักษะการฟง การดูและการพูด จำแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นเรื่องที่ฟงและดู  พูดสรุป
จากการฟงและดู  พูดแสดงความรู  ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู  ตั้งคำถาม
และตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาคนควาจากการฟง 
การดูและการสนทนา มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด ฝกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกด
คำและบอกความหมายของคำในบริบทตาง ๆ ระบุชนิดและหนาที่ของคำในประโยค ใชพจนานุกรม
คนหาความหมายของคำ แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา แตงบทรอยกรองและคำขวัญ             
บอกความหมายของสำนวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได 

ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือนิทานคติธรรมอธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนำไปใชในชีวิต
จริงรองเพลงพ้ืนบานทองจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ โดย
ใชกระบวนการอาน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  กระบวนการ
คิดวิ เคราะหและสรุปความ  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  
กระบวนการแกปญหา การฝกปฏิบัติอธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใชทักษะการฟง การดู
และการพูดพูดแสดงความคิดเห็นกระบวนการสรางความคิดรวบยอด 
 เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็น
คุณคาของการอนุรักษภาษาไทยและตัวเลขไทย   สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใช
วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
               ท ๑.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘             
               ท ๒.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘         
             ท ๓.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖     
             ท ๔.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗         
               ท ๕.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔   

รวม  ๕  มาตรฐาน    ๓๓  ตัวชี้วัด 



ห น า  | ๑๙ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                           เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง     

ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและ
ขอความที่เปนการบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัย  แยกขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น   
วิเคราะห  แสดงความคิดเห็น  อานงานเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่ง  ขอแนะนำ และปฏิบัติตาม เลือกอาน
หนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจ  มีมารยาทในการอาน 

 ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร  เขียนแผนภาพโครง
เรื่อง  แผนภาพความคิด  เขียนยอความ  เขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรูสึก
และความคิดเห็น  กรอกแบบรายการตาง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

 ฝกทักษะการฟง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู  ความคิดเห็นและความรูสึก           
ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  วิเคราะหความ  พูดรายงาน  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด 

ระบุชนิดและหนาที่ของคำในประโยค  จำแนกสวนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น  ใชคำราชาศัพท  บอกคำภาษาตางประเทศในภาษาไทย  แตงบท 
รอยกรอง  ใชสำนวนไดถูกตอง 

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน ระบุความรู ขอคิดท่ีสามารถนำไปใชในชีวิตจริง  
อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองที่มี
คุณคาตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอานเขียน กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  
กระบวนการคิดวิเคราะหและสรุปความ  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  
กระบวนการแกปญหา ฝกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใชทักษะการฟง  การดู
และการพูด พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณคา
ของการอนุรักษภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
            ท 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 
               ท ๒.๑ 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     
               ท ๓.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓, ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
            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      

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๒๐ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                          เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง   

ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง   อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและ
ขอความที่เปนโวหาร  อานเรื่องสั้น ๆอยางหลากหลาย   แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องท่ี
อาน  วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อนำไปใชในการดำเนินชีวิต  อานงาน
เขียน เชิงอธิบาย  คำสั่ง  ขอแนะนำ  และปฏิบัติตาม  อธิบายความหมายของขอมูลจากการอาน
แผนผัง  แผนท่ี  แผนภูมิและกราฟ  เลือกอานหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณคาที่ไดรับ  มี
มารยาทในการอาน 

ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใชคำไดถูกตอง  
ชัดเจน  และเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน  เขียน
เรียงความ  เขียนยอความจากเรื่องอาน  เขียนจดสวนตัว  กรอกแบบรายการตาง ๆ  เขียนเรื่องตาม
จินตนาการและสรางสรรค  มีมารยาทในการเขียน 

ฝกทักษะการฟง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู  ความเขาใจจุดประสงคของเรื่องที่ฟง
และดู  ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟงและดู  วิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่
ฟงและดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศกึษาคนควาจากการฟง  การดูและ
การสนทนา  พูดโนมนาวอยางมีเหตุผลและนาเชื่อถือ  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด 

ฝกวิเคราะหชนิดและหนาที่ของคำในประโยค  ใชคำไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  
รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย  ระบุลักษณะของประโยค  
แตงบทรอยกรอง  วิเคราะหเปรียบเทียบสำนวนที่เปนคำพังเพยและสุภาษิต 

ฝกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอาน  เลานิทานพื้นบานทองถ่ินตนเอง
และนิทานพ้ืนบานของทองถ่ินอ่ืน  อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานและนำไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง  ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอย โดยใชกระบวนการอาน  
กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  กระบวนการคิดวิเคราะหและ
สรุปความ  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแกปญหา 
กระบวนการสังเกต กระบวนกรแยกขอเท็จจริง กระบวนการคนควา  กระบวนการใชเทคโนโลยีใน
การสื่อสาร  กระบวนการใชทักษะทางภาษา  การฝกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม ใชทักษะการฟง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคา
ของการอนุรักษภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 
 
 
 
 



ห น า  | ๒๑ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  
      ป.๖/๙ 
 ท ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  
           ป.๖/๙ 
               ท ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
               ท ๔.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
               ท ๕.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔   

รวม  ๕   มาตรฐาน   ๓๔  ตัวชี้วัด 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

อธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑                            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑                                     เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 

ศึกษา การอานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ           
๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ การแสดง จำนวนไมเกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธของจำนวนแบบสวนยอย-
สวนรวม การบอกอันดับที่ หลักคาประจำหลักและคาของเลขโดด ในแตละหลัก การเขียนตัวเลข
แสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ โดยใชเครื่องหมาย = ≠ > 
< การเรียงลำดับจำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ ตั้งแต ๓ ถึง ๕ จำนวน ความหมายของการบวก 
ความหมายของการลบ การหาผลบวก การหาผลลบ การหาตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ โจทย
ปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ การสรางโจทยปญหา รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสาม
มิติ แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ ทีละ ๑๐ แบบรูปซ้ำของ จำนวน รูปเรขาคณิตและ
รูปอื่นๆ การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบความยาวเปน
เซนติเมตร เปนเมตร โจทยปญหาเก่ียวกับความยาวที่มีหนวยเปนเซนติเมตร เปนเมตร การวัดน้ำหนัก
โดยใชหนวยท่ีไมใชหนวย มาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเปนกิโลกรัม เปนขีด โจทยปญหา
เก่ียวกับน้ำหนักที่มีหนวยเปนกิโลกรัม เปนขีด การอาน แผนภูมิรูปภาพ โดยการจัดประสบการณหรือ
สรางสถานการณที่ใกลตัวผูเรียนไดศกึษา คนควา ฝกทักษะ  

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิด
คำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนำ
ประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชใน 
ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานไดอยางเปนระบบ มี
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  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  
 รวมทั้งหมด   ๑๐ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๒๓ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร ๒                    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒                             เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 

ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคำนวณและฝกแกปญหา จำนวนนับ ๑ ถึง ๑,๐๐๐ และ ๐ บอกและ
แสดงจำนวนสิ่งตาง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด  อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอก
อันดับที่หลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจำนวน
นับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  โดยใชเครื่องหมาย   = ≠  >  < เรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ 
และ ๐ ตั้งแต  ๓ ถึง ๕ จำนวน และหาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวก          
การลบ การแกโจทยปญหาการบวก  การลบของจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ  ๐  หาคาของตัว         
ไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไมเกิน ๒ หลัก และ
ประโยคสัญลักษณแสดงการหารท่ีตัวตั้งไมเกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดยที่ผลหารมี ๑ หลัก ทั้งหาร
ลงตัวและหารไมลงตัว หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา ๒ ข้ันตอนของจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับเวลาที่มีหนวยเดี่ยวและเปนหนวยเดียว วัดและเปรียบเทียบความยาว
เปนเมตรและเซนติเมตร พรอมทั้งแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก การลบความยาว 
ที่มีหนวยเปนเมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 
พรอมท้ังแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทยปญหาการบวกการลบเก่ียวกับน้ำหนักที่มีหนวยเปนกิโลกรัม
และกรัม กิโลกรัมและขีด วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเปนลิตร จำแนกและบอกลักษณะ
ของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทยปญหา           
เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หนวย ๕ หนวยหรือ ๑๐ หนวย 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 
 ค ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖ 
 ค ๒.๒   ป.๒/๑  
 ค ๓.๑   ป.๒/๑  
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร ๓                            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓                           เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 

อานและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ จากสถานการณ
ตาง ๆ  บอก อานและเขียนเศษสวนที่แสดงปริมาณสิ่งตาง ๆ และแสดงสิ่งตาง ๆ ตามเศษสวนท่ี
กำหนด เปรียบเทียบเศษสวนที่ตัวเศษเทากัน โดยที่ตัวเศษนอยกวาหรือเทากับตัวสวน หาคาของตัวไม
ทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวกและการลบของจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หา
คาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไมเกิน ๔ หลัก
และจำนวน ๒ หลักกับจำนวน ๒ หลัก หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการหารที่
ตัวตั้งไมเกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก และหาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคนและแสดงวิธีการหา
คำตอบของโจทยปญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาผลบวกและแสดงวิธี
หาคำตอบของโจทยปญหาการบวกของเศษสวนที่มีตัวสวนเทากันและผลบวกไมเกิน ๑ และหาผลลบ
พรอมทั้งแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการลบของเศษสวนท่ีมีตัวสวนเทากัน ระบุจำนวน          
ที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเทา ๆ กัน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
เก่ียวกับเงิน เวลาและระยะเวลา เลือกใชเครื่องมือความยาวท่ีเหมาะสม วัดและบอกความยาวของสิ่ง
ตาง ๆ เปนเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเปนเมตรและเปน
เซนติเมตร เปรียบเทียบความยาวและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับระหวางเซนติเมตร
กับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณตาง ๆ เลือกใชเครื่องชั่งที่
เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเปนกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัม
และเปนขีด เปรียบเทียบน้ำหนักและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับน้ำหนักที่มีหนวยเปน
กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณตาง ๆ เลือกใชเครื่องตวงที่เหมาะสม วัดและ
เปรียบเทียบปริมาตร ความจุเปนลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
เก่ียวกับปริมาตรและความจุเปนลิตรและมิลลิเมตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและ
จำนวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิรูปภาพและใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย
ปญหา เขียนตารางทางเดียวจากขอมูลที่เปนจำนวนนับและใชขอมูลจากตารางทางเดียวในการหา
คำตอบของโจทยปญหา 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ค ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙,  

     ป.๓/๑๐ , ป.๓/๑๑ 
ค ๑.๒  ป.๓/๑  
ค ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙,  

     ป.๓/๑๐, ป.๓/๑๑,ป.๓/๑๒, ป.๓/๑๓    
ค ๒.๒  ป.๓/๑  
ค ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒     

รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
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หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร ๔                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔                           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 

ศึกษาการอานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ          
ที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หลัก คาประจำหลัก และคาของเลขโดดในแตละหลัก การเขียนตัวเลข
แสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ คาประมาณ 
ของจำนวนนับ การใชเครื่องหมาย ≈ การบวก การลบ การคูณ การหาร การประมาณผลลัพธ             
การหาตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ โจทยปญหา การบวก การลบ การคูณ และการหาร แบบ
รูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณ การหารดวยจำนวนเดียวกัน เสนตรง สวนของเสนตรง สวนประกอบ
ของมุม ชนิดของมุม การวัดและการสรางมุม ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความหมาย การอานและเขียนเศษสวน
และจำนวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง ความหมาย การอานและการเขียนทศนิยม
ไมเกินสามตำแหนง หลัก คาประจำหลักและคาของเลขโดดในแตละหลักของทศนิยม การเขียน
ทศนิยมในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ ทศนิยม การบวก การลบเศษสวนและจำนวน
คละที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง โจทยปญหาการบวก การลบเศษสวนและจำนวนคละ 
การบวก การลบทศนิยมไมเกินสามตำแหนง โจทยปญหาการบวก การลบทศนิยม การบอกระยะเวลา
เปนวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน ป การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใชความสัมพันธระหวาง
หนวยเวลา การอานตารางเวลา โจทยปญหาเก่ียวกับเวลา การเก็บรวบรวมขอมูลและการจำแนก
ขอมูล การอานและการเขียนแผนภูมิแทง (ไมรวมการยนระยะ) การอานตารางสองทางโดยการจัด
ประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษา คนควา ฝกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง           
ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแกปญหา การให
เหตุผล การเชื่อมโยง การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนำประสบการณ ดานความรู ความคิด 
ทักษะและกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพ่ือให เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานไดอยางเปนระบบ           
มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 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 
 
 



ห น า  | ๒๗ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร ๕                    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕                                     เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 

เขียนเศษสวนที่มีตัวสวนเปนตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม 
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาโดยใชบัญญัติไตรยางศ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของ
เศษสวนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษสวน ๒ ขั้นตอน หาผลคูณของทศนิยม ที่ผลคูณเปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง หาผลหารที่ตัวตั้ง
เปนจำนวนนับหรือทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง และตัวหารเปนจำนวนนับ ผลหารเปนทศนิยมไมเกิน 
๓ ตำแหนง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน 
และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหารอยละไมเกิน ๒ ขั้นตอน 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับความยาว น้ำหนัก ที่มีการเปลี่ยนหนวยและเขียน
ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุ
ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน สรางเสนตรงหรือสวนของเสนตรงใหขนานกับเสนตรงหรือสวนของ
เสนตรงที่กำหนดให จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ 
เมื่อกำหนดความยาวของดานและขนาดของมุมหรือเม่ือกำหนดความยาวของเสนทแยงมุม และบอก
ลักษณะของปริซึม ใชขอมูลจากกราฟเสนในการหาคำตอบของโจทยปญหา และเขียนแผนภูมิแทง
จากขอมูลที่เปนจำนวนนับ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๒๘ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน    
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร ๖                            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖                                    เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 

เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษสวนและจำนวนคละจากสถานการณตาง ๆ เขียนอัตราสวน
แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากขอความหรือสถานการณ โดยที่ปริมาณแตละปริมาณ             
เปนจำนวนนับ หาอัตราสวนที่เทากับอัตราสวนที่กำหนดให หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ            
ไมเกิน ๓ จำนวน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาโดยใชความรูเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.             
หาผลลัพธของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย
ปญหาเศษสวนและจำนวนคละ ๒ – ๓ ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหาร                
เปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาอัตราสวน ปญหารอยละ ๒ – ๓ ขั้นตอน 
แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปญหาเก่ียวกับแบบรูป  

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบดวย
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของ           
รูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติ
ของรูป สรางรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของดานและขนาดของมุม  บอกลักษณะของ             
รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตาง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่และระบุรูปคลี่ของ              
รูปเรขาคณิตสามมิต ิใชขอมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทยปญหา 

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

 ค ๑.๒  ป.๖/๑    
 ค ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
 ค ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    

ค ๓.๑  ป.๖/๑   
รวม ๒๐ ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๒๙ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                       

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑                           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                                เวลา  12๐  ชั่วโมง 

ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร ลักษณะ หนาที่และการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของ
รางกายมนุษย ลักษณะและหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวและพืชรอบตัว และสภาพแวดลอมใน
บริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยู ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ ใชท าวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและ             
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนทองฟาในเวลากลางวันและ
กลางคืนการแกปญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมอยางงายโดยใช
ซอฟตแวรหรือสื่อ การใชงานอุปกรณเทคโนโลยีเบื้องตน การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน  

ใชการสืบเสาะหาความรู สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงายรวบรวมขอมูล 
บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเบ้ืองตน สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความคิดสรางสรรค สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน 
แสดงข้ันตอนการแกปญหาอยางงายเขียนโปรแกรมโดยใชสื่อ สราง จัดเก็บและเรียกใชไฟลตาม
วัตถุประสงค 

ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต  
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลงในการใชงาน ดูแลรักษาอุปกรณและใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ี
เหมาะสม 

มาตรฐาน/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 ๒.๓   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 
รวมทั้งหมด   ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๓๐ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ๒                         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      
ชั้นประถมศึกษาปที ่๒                                                              เวลา   120   ชั่วโมง 

ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ความจำเปนของ
แสงและน้ำตอการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและ           
การนำไปใชประโยชน สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใชทำวัตถุตาม
สมบัติของวัสดุ การนำวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชใหม การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การปองกัน
อันตรายจากการมองวัตถุในบริเวณท่ีมีแสงสวางไมเหมาะสม สวนประกอบและการจำแนกชนิดของ
ดิน การใชประโยชนจากดิน การแสดงขั้นตอนการแกปญหา การตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม 
การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน การจัดการไฟลและโฟลเดอร  การใชงานและดูแลรักษาอุปกรณ
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 

ใชการสืบเสาะหาความรู สังเกต จำแนกประเภท รวบรวมขอมูล บันทึก และอธิบายผล           
การสำรวจตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน
และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตน 
สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความคิดสรางสรรค สามารถท างานรวมกับผูอื่น แสดงข้ันตอน            
การแกปญหาอยางงาย เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขโดยใชบัตรค าสั่งและตรวจหาขอผิดพลาด ใช
งานซอฟตแวร สราง จัดหมวดหมูไฟลและโฟลเดอร  

ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการด ารงชีวิต 
ตระหนักถึงความสำคัญของการปกปองขอมูลสวนตัว ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ดูแล
รักษาอุปกรณคอมพิวเตอร มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว ๑.๑  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 

รวมทั้งหมด  ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๓๑ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร ๓                   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      
ชั้นประถมศึกษาปที ่๓                                                               เวลา   120  ชั่วโมง 

ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร ปจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย
และสัตว วัฏจักรชีวิตของสัตว วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นสวนยอยซึ่งสามารถแยกออกจากกันและ
ประกอบกันเปนวัตถุชิ้นใหมได การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำใหรอนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงท่ีมี
ตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไมสัมผัส วัสดุท่ีแมเหล็กดึงดูดได           
แรงแมเหล็ก ขั้วแมเหล็ก การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเปนอีกพลังงานหนึ่ง การทำงานของเครื่องกำเนิด
ไฟฟา แหลงพลังงานในการผลิตไฟฟา การใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย การเกิดกลางวัน 
กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย การกำหนดทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย สวนประกอบ
ของอากาศ ความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชนและโทษ
ของลม การแสดงข้ันตอนการแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะเบื้องตนการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
โดยใชบัตรคำสั่งและการตรวจหาขอผิดพลาด การใชอินเทอรเน็ตและขอตกลงในการใชงาน               
การรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูลเบื้องตน การนำเสนอขอมูล เทคโนโลยีในงานดานตาง ๆ 
ขอดีและขอเสียในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ใชการสืบเสาะหาความรู สังเกต รวบรวมขอมูล จัดกระทำและสื่อความหมายขอมูล สราง
แบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่  ๒๑ ในดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตน สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความคิดสรางสรรค สามารถทำงาน
รวมกับผูอ่ืน แสดงขั้นตอนการแกปญหา เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใชบัตรคำสั่ง ใชอินเทอรเน็ตใน
การคนหาความรู รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอขอมูลตามวัตถุประสงค 

ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต 
ตระหนักถึงการใชอิน เทอร เน็ตอยางปลอดภัย และอยู ในการดูแลของครูหรือผู ปกครอง                 
มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 

 ว ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔     
 ว ๒.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒   
 ว ๒.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
 ว ๒.๓   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 ว ๓.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓    
 ว ๓.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
 ว ๔.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 

รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 



ห น า  | ๓๒ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร ๔                           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      
ชั้นประถมศึกษาปที ่๔                                                               เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง 

ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร การจำแนกสิ่งมีชีวิตเปนกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่
ไมใชพืชและสัตว การจำแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก การจำแนกสัตวออกเปนสัตวมี
กระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา            
กลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม หนาที่
ของราก ลำตน ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพ ดานความแข็ง สภาพยืดหยุน การนำ
ความรอน และการนำไฟฟาของวัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใชในชีวิตประจำวัน สมบัติ
ของสสารทั้ง ๓ สถานะ ผลของแรงโนมถวงท่ีมีตอวัตถุ การวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การข้ึนและตกและรูปรางดวงจันทร และ
องคประกอบของระบบสุริยะ การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การออกแบบและเขียน
โปรแกรมอยางงาย การตรวจหาขอผิดพลาดในโปรแกรม การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตและการใช
คำคน การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล การรวบรวม นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ 

ใชการสืบเสาะหาความรู ตั้งค าถาม คาดคะเนคำตอบหรือสรางสมมติฐาน วางแผนและ
สำรวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมประเมินความ
นาเชื่อถือของขอมูล รวมรวมขอมูล ประมวลผลอยางงาย วิเคราะหขอมูล วิเคราะหผลและสราง
ทางเลือก นำเสนอขอมูล ลงความคิดเห็นและสรุปผลการสำรวจตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ในดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตนมีความคิดสรางสรรค สามารถทำงานรวมกับผูอื่น ใช
เหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา และอธิบายการทำงานหรือคาดการผลลัพธจากปญหาอยางงาย 
ออกแบบและเขียนโปรแกรม ตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรมของตนเองและผูอื่น 

ตระหนักถึงคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใชความรูและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต สามารถสื่อสารอยางมีมารยาทและรูกาลเทศะ รูจักการปกปอง
ขอมูลสวนตัว มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 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  

รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 



ห น า  | ๓๓ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร ๕                   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      
ชั้นประถมศึกษาปที ่๕                                                                เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง 

ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีเหมาะสมใน           
แตละแหลงที่อยูความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไมมีชีวิตการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว และมนุษยการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
การละลายของสารในน้ำ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและผันกลับไมได 
แรงลัพธ แรงเสียดทาน การไดยินเสียงผานตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง 
และเสียงคอย ระดับเสียงและมลพิษทางเสียง ความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษ การใชแผน
ที่ดาว แบบรูปเสนทางการข้ึนและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟาในรอบปปริมาณน้ำในแตละแหลง
ปริมาณน้ำที่มนุษยสามารถนำมาใชได การใชน้ำอยางประหยัดและการอนุรักษน้ำ วัฏจักรน้ำ
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง และน้ำคางแข็งกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บการใช
เหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การเขียนรหัสจำลองเพื่อแสดงวิธีแกปญหา การออกแบบ และ           
การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ การใชซอฟตแวรประมวลผลขอมูล            
การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต การใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลและการประเมินความนาเชื่อถือ
ของขอมูล อันตรายจากการใชงานและอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต  

ใชการสืบเสาะหาความรู สังเกต รวบรวมขอมูล จัดกระทำและสื่อความหมายขอมูล สราง
แบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ในดานการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตน สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความคิดสรางสรรค สามารถทำงาน
รวมกับผูอ่ืน แสดงวิธีแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะใชรหัสจำลอง แสดงวิธีการแกปญหาอยางเปน
ขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบ มีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ ตรวจหาขอผิดพลาด
ของโปรแกรม ใชซอฟตแวรชวยในการแกปญหา ใชอินเทอรเน็ตติดตอสื่อสารและคนหาขอมูล 
แยกแยะขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล  

ตระหนักถึงคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใชความรูและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต ใช เทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและมีมารยาท                
มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม  
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 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   

รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร ๖                   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      
ชั้นประถมศึกษาปที ่๖                                                               เวลา  ๑๒๐   ชั่วโมง 

ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารใหได
สารอาหารครบถวนในสัดสวนที่เหมาะสมและปลอดภัยตอสุขภาพ ระบบยอยอาหาร การแยกสาร
ผสมโดยการหยิบออก การรอน การใชแมเหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน             
แรงไฟฟาซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผานการขัดถู การตอวงจรไฟฟาอยางงาย การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม
และการนำไปใชประโยชน การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนานและการนำไปใชประโยชน 
การเกิดเงามืดเงามัว ปรากฏการณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิด
หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติของหินและแร การใชประโยชน
ของหินและแร การเกิดซากดึกดำบรรพและสภาพแวดลอมในอดีตของซากดึกดำบรรพ การเกิดลมบก 
ลมทะเล และมรสุมผลของมรสุมตอการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของน้ำทวม 
การกัดเซาะชายฝง ดินถลม แผนดินไหว สึนามิ การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณเรือนกระจก 
การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแกปญหาการออกแบบ การเขียนโปรแกรม
และการตรวจหาขอผิดพลาด การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทำงานรวมกัน 

ใชการสืบเสาะหาความรู สังเกต รวบรวมขอมูล จัดกระทำและสื่อความหมายขอมูล สราง
แบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ในดานการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเบ้ืองตนสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความคิดสรางสรรค สามารถทำงาน
รวมกับผูอ่ืน อธิบายและออกแบบวิธีการแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะ เขียนโปรแกรมอยางงาย
เพ่ือแกปญหาและตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม คนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานรวมกัน 

ตระหนักถึงคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใชความรูและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต ใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและ
หนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคานิยมที่เหมาะสม    

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ว ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕   
 ว ๒.๑   ป.๖/๑  
 ว ๒.๒   ป.๖/๑ 
 ว ๒.๓   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘   
 ว ๓.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒ 

ว ๓.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
 ว ๔.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 

รวมทั้งหมด  ๓๐  ตัวชี้วัด 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๑                กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑                                            เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  

 ศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูล อภิปรายประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ การดำเนินชีวิต
และขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง ความสำคัญและหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  เห็นคุณคาขอการปฏิบัติตามหลักธรรม การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ  การบำเพ็ญประโยชนตอศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ การแสดงตนเปนศาสนิกชน
ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ฝกปฏิบัติการบริหารจิต การเจริญปญญาเบื้องตน คุณลักษณะของ
การเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยความกลาหาญ             
ความเสียสละ การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น การดำเนินชีวิตอยู ในสังคมอยางมีความสุข ประโยชนของรายรับ-รายจาย ตนทุน 
ผลประโยชนที่ไดรับทรัพยากรในทองถิ่น ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของครอบครัวและชุมชน  
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการในชีวิตประจำวัน  สิ่งแวดลอมรอบตัวโรงเรียนและชุมชนที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ตำแหนงทิศทางของสิ่งตาง ๆ รอบตัว การเขียนแผนผัง
แสดงตำแหนงของสิ่งตาง ๆ ในหองเรียน สภาพอากาศในรอบวัน สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติกับการ
ดำเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผลเสียการทำลาย
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ การดูแลอนุรักษสิ่งแวดลอมที่บานและโรงเรียน  

โดยใชกระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม และกระบวนการ
แกปญหา ใหการศึกษามุงสรางผูเรียน ๔ ดาน ไดแก มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ เปนพลเมืองดีบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
ความละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของ
พลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก 
แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย 
การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน 

เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย 
มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถนำความรูไปใชให
เกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวัน
ไดอยางถูกตองเหมาะสม  เพ่ือใหมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกัน
การทุจริต 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
 ส ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔      
 ส ๑.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
 ส ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒        
 ส ๒.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
 ส ๓.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓     
 ส ๓.๒  ป.๑/๑  
 ส ๕.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓ , ป.๑/๔  , ป.๑/๕ 
 ส ๕.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓  
รวม   ๘   มาตรฐาน    ๒๔  ตัวชี้วัด 
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หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๒                กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒                                                    เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  

ศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูล อภิปรายความสำคัญศาสนา ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  
การดำเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง ความสำคัญของ
การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียน   เห็นคุณคาของการปฏิบัติธรรม  พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  
บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญของคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน ๆของ
ประเทศสมาคมอาเซียน  การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนพิธี  
พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา เขาใจเห็นคุณคาและปฏิบัติเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
ในฐานะสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและชุมชนที่อยูอาศัย  ปฏิบัติตามบทบาทสิทธิเสรีภาพหนาที่ของ
ตนเองและผูอ่ืน  ยอมรับความเปนอยูในครอบครัวและดำรงชีวิตตามสิทธิของตนเอง ปฏิบัติตามกติกา
ระเบียบของชุมชน  เคารพความคิดความเชื่อของบุคคลอื่น  รูและเขาใจโครงสรางการบริหารตาม
กระบวนการประชาธิปไตยในระดับหมูบาน บทบาทผูนำทองถิ่น มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมตามหลัก
ประชาธิปไตย  เคารพ  กฎ  กติกา  ตามหลักรัฐธรรมนูญ เขาใจการกระจายได  รายรับ  รายจายของ
ครอบครัว  มีส วน รวมในการผลิตการบริ โภคอย างมีคุณค าและคุณ ธรรม  เข าใจการใช
ทรัพยากรธรรมชาตแิบบเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใชในชีวิตประจำวัน  รูและเขาใจความหมายของการ
ซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินคา สิ่งแวดลอมที่พบเห็นระหวางบานและโรงเรียน ความสำคัญของ
สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น องคประกอบของแผนผัง แผนที่ ตำแหนง ระยะ
ทิศทาง และลักษณะทางกายภาพของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในแผนผัง แผนท่ี รูปถายและลูกโลก 
ปรากฏการณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูรูคุณคา ฤดูกาลกับวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนและทองถิ่น การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  

โดยใชกระบวนการสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา ให
การศึกษามุงสรางผูเรียน ๔ ดาน ไดแก มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมี
คุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ เปนพลเมืองดีบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความ
ละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมือง
และรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ 
การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู ๕ ข้ันตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบ
สอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน 

เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย 
มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรูไปใช
ให เกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใช กับ
ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและ 
การปองกันการทุจริต 



ห น า  | ๓๙ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
 ส ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗       
 ส ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
 ส ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔          
 ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
 ส ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔         
 ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
 ส ๕.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓        
 ส ๕.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔           
รวม   ๘   มาตรฐาน  ๒๘  ตัวชี้วัด 



ห น า  | ๔๐ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๓                กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓                                                             เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  

ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปความสำคัญความสำคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เปนรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย   ประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ 
การดำเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง  คัมภีรของศาสนา
ที่ตนนับถือ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เห็นคุณคาของการสวดมนต  การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมตอศาสนสถาน ศาสนวัตถุ   ศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา และการแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ การเปน
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน การขัดเกลาของสังคม 
คานิยม ความเชื่อ ประเพณี การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น การปฏิบัติตนตามวิถี
ชีวิตของบุคคลที่มีผลงานที่ เปนประโยชนแกสวนรวมในทองถ่ิน มีสวนรวมประเพณีวัฒนธรรม              
ตอโรงเรียน ครอบครัว  ทองถ่ิน และปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดของประเทศ รายรับ–
รายจายของครอบครัวตนเอง ผลประโยชนที่ผูบริโภคไดรับการตัดสินใจเลือกอยางเหมาะสม ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพในชุมชนการแลกเปลี่ยน  สินคาและบริการ ความสำคัญของธนาคาร ภาษีที่
เก่ียวของในชีวิตประจำวัน  การสำรวจขอมูลทางภูมิศาสตรตำแหนง ระยะ ทิศทาง ในโรงเรียนและ
ชุมชนโดยใชแผนผังและแผนท่ี การวาดภาพแผนผังแสดงตำแหนงท่ีตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมของชุมชนในอดีตและปจจุบัน การใชประโยชน
ของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาตใินการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพของมนุษย และมลพิษที่
เกิดขึ้น ความแตกตางของสิ่งแวดลอมในเมืองและชนบท ความสัมพันธทางกายภาพในการดำเนินชีวิต
ของคนในชุมชน และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 

โดยใชกระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการกลุม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณและแกปญหา  ใหการศึกษามุงสรางผูเรียน ๔ ดาน ไดแก มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ เปนพลเมืองดีบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม ความละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการ
ทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด 
วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้นตอน             
(๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน 

เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย 
มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรูไปใช
ให เกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใช กับ
ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการ
ปองกันการทุจริต 

 



ห น า  | ๔๑ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
 ส ๑.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗      
 ส ๑.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
 ส ๒.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔                
 ส ๒.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
 ส ๓.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                 
 ส ๓.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ 
 ส ๕.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                                  
 ส ๕.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖    
รวม   ๘  มาตรฐาน   ๓๑  ตัวชี้วัด 



ห น า  | ๔๒ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๔                กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔                                            เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  

ศึกษาคนควา อภิปราย สรุปเก่ียวกับความสำคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธ 
คัมภีรทางศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของศาสนา การบริหารจิตและเจริญปญญา ชื่นชม            
การทำความดีของบุคลากรในสังคม แปลความหมายในคัมภีรของศาสนา การมีสวนรวมในการ
บำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ  มรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งศาสนาตาง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน            
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนการเปนผูนำและ          
ผูตามที่ดี  สิทธิเด็กเพ่ือปองกันตัวเอง ความแตกตางของวัฒนธรรมในทองถิ่น การยอมรับคุณคาของ
กันและกัน ชื่นชมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การรวมกลุม
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาทองถิ่น การปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจำวัน ปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกซื้อสินคาและบริการ   สิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชนของตนเองในฐานะผูบริโภค หลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใชในชีวิตประจำวันของตนเอง ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน หนาท่ีเบื้องตนของเงินในระบบเศรษฐกิจ การธนาคาร สถาบันการเงนิอื่น ๆ ภาษีที่เก่ียวของใน
ชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา การแขงขันทางดานเศรษฐกิจ การอานแผนที่ สัญลักษณ ขอมูลที่ตั้ง สภาพ
พ้ืนที่ และลักษณะอากาศ ของจังหวัดตน ลักษณะทางภูมิศาสตรและทรัพยากรทางธรรมชาติ แมน้ำ 
ลำคลอง ปาไม ที่สงผลตอการดำเนินชีวิตของชุมชนทองถิ่นในจังหวัดของตน การเปลี่ยนของ
สิ่งแวดลอมในชุมชน ผลกระทบ และแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม  

โดยใชกระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการกลุม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณและแกปญหา ใหการศึกษามุงสรางผูเรียน ๔ ดาน ไดแก มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ เปนพลเมืองดีบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม ความละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการ
ทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด 
วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้นตอน           
(๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน 

เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย 
มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถนำความรูไปใชให
เกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวัน
ไดอยางถูกตองเหมาะสม  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกัน           
การทุจริต 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
 ส 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        
 ส ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
 ส ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ 
 ส ๒.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
 ส ๓.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
 ส ๓.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒  
 ส ๕.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
 ส ๕.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  
รวม   ๘  มาตรฐาน   ๓๐   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๕                กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่  ๕                                             เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  

ศึกษา วิเคราะห อภิปรายความสำคัญและประวัติของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนา
ประจำชาติ หรือของศาสนาที่ตนนับถือ การดำเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเลา
และศาสนิกชนตัวอยาง องคประกอบและความสำคัญของพระไตรปฎกหรือคัมภีรของศาสนาที่ตน          
นับถือ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศานาสนาอ่ืนที่นับถือ การสวดมนต แผเมตตา ทำสมาธิ  
การปฏิบัติตนเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอม พิธีกรรมทางศาสนาและการปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนพิธี ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา  บทบาทหนาที่และสิทธิ  
เสรีภาพของตนเองในฐานะเปนพลเมืองที่ดีในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม การปกปอง
คุมครองตนเองและผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก  การดำเนินชีวิตและความแตกตางของวัฒนธรรม     
ภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมคนในภูมิภาค แนวทางในการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินของ
ชุมชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ความสำคัญของการ
ปกครองสวนทองถ่ิน โครงสราง อำนาจ หนาท่ี ดำรงตำแหนงของผูบริหารทองถิ่น ความหมายและ
ประเภทของปจจัยการผลิตประกอบดวย ที่ดิน แรงงาน ทุนและผูประกอบการ แหลงผลิตสินคาและ
บริการในชุมชน หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปประยุกตใชในครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน ระบบสหกรณ หลักการสำคัญและประโยชนของสหกรณ  การประยุกตหลักการ
ของสหกรณมาใชในชีวิตประจำวัน  บทบาทหนาที่ของธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยกูยืม 
การฝากเงิน / การถอนเงิน ผลเสียของการกูยืมเงินท่ีนำไปสูความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย การอานแผนที่ 
สัญลักษณ ขอมูลที่ตั้ง สภาพพ้ืนที่ และลักษณะอากาศในภูมิภาคของตน ลักษณะทางภูมิศาสตรและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ แมน้ำ ลำคลอง ปาไม และสถานที่สำคัญในภาคกลางหรือภูมิภาคของตน 
ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพทางภูมิศาสตรกับลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตใน
ภูมิภาคตาง  ๆ  ของไทย สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลตอลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ           
การยายถิ่นของประชากรในภูมิภาค อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่มีตอวิถีชีวิตและการ
สรางสรรควัฒนธรรมในชุมชนทองถิ่น ผลกระทบจากการกระทำของมนุษยที่มีตอสิ่งแวดลอมและแนว
ทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ใชกระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการกลุม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณและแกปญหาใหการศึกษามุงสรางผูเรียน ๔ ดาน ไดแก มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ เปนพลเมืองดีบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม ความละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่
ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก 
แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย 
การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน 

เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย 
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มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรูไปใช
ให เกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใช กับ
ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการ
ปองกันการทุจริต 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
   ส ๑.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗   
   ส ๑.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
   ส ๒.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป. ๕/๔ 
   ส ๒.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓      
   ส.๓.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
   ส ๓.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒    
   ส ๕.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
   ส ๕.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓     

รวม   ๘  มาตรฐาน    ๒๘   ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๖                กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖                                                   เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  

ศึกษา วิเคราะห อภิปราย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจำชาติ 
พุทธประวัติ ปลงอายุสังขาร ปจฉิมสาวก ปรินิพพาน ถวายพระเพลิง แจกพระบรมสารีริกธาตุ สังเวช
นียสถาน ๔ และประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ แบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง ความสำคัญหลักธรรม พระรัตนตรัย ไตรสิกขา 
หลักธรรมโอวาท ๓ พุทธศาสนสุภาษิต การทำความดีของบุคคลในประเทศ การสวดมนต แผเมตตา 
ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอนอยางมีสติ ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน การคิด          
การถาม และการเขียน หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อริยสัจ ๔  หลักกรรม โอวาท ๓ เบญจศีลเบญจธรรม  อบายมุข ๖  อกุศลมูล ๓ 
กุศลมูล ๓ และหลักธรรมสำคัญของศาสนาตาง ๆ ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา บรรพชา  
อุปสมบท ทำบุญพิธีเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และพิธีกรรมของศาสนาอ่ืน ๆ การละหมาด               
การถือศีลอด ศีลลางบาป ศีลอภัยบาป  ศีลกำลัง  ศีลมหาสนิท พิธีศราทธ  พิธีบูชาเทวดา  การปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสมภายในสถานที่ตาง ๆ ในศาสนสถาน การถวายของแกพระภิกษุและมรรยาทในขณะ              
ฟงธรรม  การอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร พิธีทอดผาปา พิธีทอดกฐิน และ
กิจกรรมและประโยชนของการเขารวมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
กฎหมายในชีวิตประจำวันและประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย วัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาท่ีมีผลตอตนเองและสังคมไทย มารยาทไทยและมารยาทสังคม การแสดง
ความเคารพ การยืน  การเดิน การนั่ง การนอน การรับของสงของ  การรับประทานอาหาร การแสดง
กิริยาอาการ  การทักทาย  การสนทนา  การใชคำพูด ความแตกตางทางวัฒนธรรม อกลักษณ คานิยม 
ประเพณี ในทองถิ่น ระหวางกลุมคนภาคตาง ๆ การเลือกรับและใชขอมูล ขาวสารจากวิทยุโทรทัศน 
หนังสือพิมพ แหลงขาวตาง ๆ ในการเรียนรู บทบาท หนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
รัฐบาล การมีกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน บทบาทของผูผลิตที่มีคุณภาพ   
และประโยชนของการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ บทบาทและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีรูเทาทันที่มีตอ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม การใชทรัพยากรในการผลิตและบริโภคใหเกิดประโยชนแกสังคมและ
ประเทศชาติ และทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค ธนาคาร 
และรัฐบาล ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ  รายไดและรายจาย การออมกับ
ธนาคาร การลงทุน ภาษีและหนวยงานท่ีจัดเก็บภาษี สิทธิของผูบริโภค และสิทธิของผูใชแรงงาน 
ประโยชนของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในทองถ่ิน กลุมออมทรัพย กลุมแมบาน  กองทุนหมูบาน 

การกระทำที่สงผลดีและผลเสียตอสิ่งแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม รวมท้ังผลกระทบจาก
การที่มนุษยเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในดานบวกและดานลบ  การกระทำที่มีสวนชวยแกปญหาและ
เสริมสภาพแวดลอมในชุมชนทองถิ่น แผนที่และการใชแผนที่ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและ
สังคมของประเทศ ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติ อุทกภัย  แผนดินไหว และวาต
ภัยในประเทศไทย ภูมิลักษณที่มีตอภูมิสังคมของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติในทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศไทย ผลกระทบของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่มีตอ
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สิ่งแวดลอมทางสังคม ประชากร เศรษฐกิจ สังคม  อาชีพ วัฒนธรรม และแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณและแกปญหา ใหการศึกษามุงสรางผูเรียน ๔ ดาน ไดแก มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ เปนพลเมืองดีบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม ความละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการ
ทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด 
วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้นตอน (๕ 
STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน 

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย 
มีจิตสาธารณะ ดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  นำความรูไปใชใหเกิดประโยชน
โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
   ส ๑.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘ , ป.๖/๙       
 ส ๑.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔           
 ส ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕         
 ส ๒.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓           
 ส ๓.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓         
 ส ๓.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒  
 ส ๕.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒                  
 ส ๕.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓            
รวม   ๘  มาตรฐาน   ๓๑   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ๑             กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑                                                            เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  

ศึกษาและใชปฏิทินในการบอกวัน เดือน ป ที่ใชในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีท้ังระบบสุริยคติ และ
จันทรคติ คำที่แสดงชวงเวลาเพ่ือใชเลาเหตุการณปจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเชา ตอนกลางวัน ตอน
เย็น ตอนค่ำ และเรียงลำดับเหตุการณในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดข้ึน โดยใชทักษะการสังเกต 
การบอกเลา การเชื่อมโยง เพ่ือใหสามารถใชเวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณในปจจุบันและใชคำแสดง
ชวงเวลาเรียงลำดับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นได 

รูวิธีสืบคนประวัติความเปนมาของตนเองและครอบครัวอยางงายๆโดยสอบถามผูเก่ียวของ
และการบอกเลาเรื่องราวที่สืบคนได โดยใชทักษะการสอบถาม การรวบรวมขอมูล การสรุปความ การ
เลาเรื่อง เพื่อฝกทักษะพ้ืนฐานของวิธีการทางประวัติศาสตรในการสืบคนเรื่องราวจากแหลงขอมูล(เชน
บุคคล)และบอกเลา ขอเท็จจริงที่คนพบไดอยางนาสนใจ 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมสิ่งของเครื่องใชหรือการดำเนินชีวิตของตนเองใน
สมัย ปจจุบัน กับสมัยของพอแม ปูยา ตายายที่เปนรูปธรรมและใกลตัวผูเรียน เตารีด (การรีดผาดวย
เตาถานกับเตาไฟฟา) หมอหุงขาว (การหุงขาวที่เช็ดน้ำดวยฟนหรือถานกับหมอหุงขาวไฟฟา) เกวียน
กับรถยนต (การเดินทาง) ถนน บานเรือน การใชควายไถนากับรถไถนา รวมทั้งเหตุการณสำคัญของ
ครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตท่ีมีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน ( การยายบาน การยายโรงเรียน การ
เลื่อนชั้นเรียน การไดรับรางวัล การสูญเสียบุคคลสำคัญของครอบครัว) โดยใชทักษะการสังเกต การใช
เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอยาง และการบอกเลา เพ่ือให เขาใจการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความสำคัญของอดีตที่มีตอปจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวใหเขา
กับวิถีชีวิตปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของสัญลักษณของชาติไทย ไดแก ธงชาติ เพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแตงกายแบบไทย วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนไดถูกตองตามกาลเทศะ รวมทั้งรูจักสถานที่สำคัญ
ซึ่งเปนแหลงวัฒนธรรมในชุมชน  ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ และสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจใน
ทองถ่ิน ที่ใกลตัวผูเรียนและเห็นเปนรูปธรรม โดยใชทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอยางถูกตอง เพ่ือกอใหเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย ทองถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  ตระหนักและเห็น
คุณคาที่จะธำรงรักษาและสืบทอดตอไป 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑ ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 
 ส ๔.๒ ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒    
 ส ๔.๓ ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 
รวม  ๓  มาตรฐาน    ๘   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ๒               กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒                                                           เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

รูจักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณสำคัญในอดีต
และปจจุบัน รวมท้ัง การใชคำที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต  วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุงนี้,   
เดือนนี้ เดือนกอน  เดือนหนา, ปนี้ ปกอน ปหนา ในการอธิบายเหตุการณที่เกิดข้ึน โดยใชทักษะการ
สังเกต การสอบถาม เชื่อมโยง เรียงลำดับ  การเลาเรื่อง  การรวบรวมขอมูล การอธิบาย  เพ่ือให
สามารถใชวันเวลาเรียงลำดับเหตุการณสำคัญไดถูกตอง วาเหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณใดเกิดหลัง 

รูวิธีสืบคนเหตุการณที่เกิดข้ึนในครอบครัวโดยใชหลักฐานที่เก่ียวของ ไดแก ภาพถาย สูติบัตร    
ทะเบียนบาน เครื่องมือเครื่องใช   มาอธิบายเรื่องราวตาง ๆ  และวิธีสืบคนขอมูลในชุมชนอยางงาย ๆ 
ในเรื่องเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในดานตางๆ จากอดีตถึงปจจุบัน  ทางดาน
การประกอบอาชีพ การแตงกาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   เขาใจสาเหตุและ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สามารถเรียงลำดับเหตุการณที่สืบคน
ไดโดยใชเสนเวลา  ฝกทักษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห  การอธิบายอยางมีเหตุมีผล     
ทำผังความคิด และการจัดนิทรรศการ  เพ่ือใหเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตรใน เรื่องเก่ียวกับการใช
หลักฐานทางประวัติศาสตรสืบคนเรื่องราวในอดีต  และเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา 
อยางตอเนื่อง   มีความเขาใจชุมชนที่มีความแตกตางและสามารถปรับตัวอยูในชีวิตประจำวันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ศึกษา สืบคนประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชนตอทองถ่ินหรือประเทศชาติ ในดาน
การสรางสรรควัฒนธรรม /การสรางความเจริญรุงเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป  รวมทั้งวัฒนธรรม
ไทย ประเพณีไทย และภูมิปญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษไว  การทำความเคารพแบบไทย  
ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย โดยใชทักษะการสืบคนการสังเกต  การอาน การรวบรวมขอมูล  
การวิเคราะห  การใชเหตุผล การอธิบาย และการนำเสนอ  เพ่ือใหเห็นคุณคาและแบบอยางการ
กระทำความดีของบรรพบุรุษที่ไดสรางประโยชนใหทองถิ่นและประเทศ  เกิดความรัก และความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และธำรงความเปนไทย 

มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒  
 ส ๔.๒   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒    
 ส ๔.๓   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒  
รวม  ๓  มาตรฐาน   ๖   ตัวชี้วัด 



ห น า  | ๕๐ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ๓              กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓                                           เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน ไดแก พุทธศักราช คริสตศักราช                      
(ถาเปนชาวมุสลิม ใหศึกษาฮิจเราะหศักราชดวย) วิธีการเทียบคริสตศักราชกับพุทธศักราช  และใช
ศักราชในการบันทึกเหตุการณสำคัญที่เก่ียวของกับตนเองและครอบครัว ปเกิดของผูเรียน เหตุการณ
สำคัญของตนเอง และครอบครวั โดยใชทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย 
เพ่ือใหมีพ้ืนฐานในการศึกษาเอกสารท่ีแสดงเหตุการณตามกาลเวลา สามารถเรียง ลำดับเหตุการณได
ถูกตอง วาเหตุการณ ใดเกิดกอน เหตุการณ ใดเกิดหลังอันเปนทักษะที่ จำเปนในการศึกษา
ประวัติศาสตร 

รูวิธีสืบคนเหตุการณสำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใชหลักฐานและแหลงขอมูลที่เก่ียวของ 
รูปภาพ  แผนผังโรงเรียน  แผนที่ชุมชน  หองสมุดโรงเรียน  แหลงโบราณคดี – ประวัติศาสตรใน
ทองถิ่น  สามารถใชเสนเวลา  (Timeline)  ลำดับเหตุการณที่เกิดข้ึนในโรงเรียนและชุมชน  โดยใช
ทักษะการสำรวจ  การสังเกต  การสอบถาม  การอาน  การฟง  การเลาเรื่อง  การสรุปความ  เพ่ือฝก
ทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตรในการสืบคนเรื่องราวรอบตัวอยางงาย ๆ โดยการใช
หลักฐานและแหลงขอมูลที่เก่ียวของ  สามารถนำเสนอเรื่องราวที่คนพบไดตามลำดับเวลา 

ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปจจัยที่ทำใหเกิด
วัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางภูมิศาสตร( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากร) และปจจัยทางสังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การคมนาคม 
ความปลอดภัย ) ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ของขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกลเคียง   ในเรื่องความเชื่อและการนับถือศาสนา 
อาหาร ภาษาถิ่น การแตงกาย โดยใชทักษะการอาน การสอบถาม การสังเกต การสำรวจ การฟง การ
สรุปความ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม 
เขาใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข รวมอนุรักษสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและวัฒนธรรมไทย 

ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริยผูสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ตามลำดับ ไดแก พอขุนศรีอินทราทิตย สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอูทอง)  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของ
บรรพบุรุษไทยที่มีสวนปกปองประเทศชาติ  ไดแก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทาวเทพกระษัตรี – 
ทาวศรีสุนทร ชาวบานบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ทาวสุรนารี เปนตน โดยใชทักษะการอาน และ
สอบถาม การฟง การสรุปความ การเขียน การเลาเรื่อง เพื่อใหเขาใจความเปนมาของชาติไทย      
เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอยางการเสียสละเพ่ือชาติ  และธำรงความเปนไทย 
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หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
  ส ๔.๑    ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 
     ส ๔.๒  ป ๓/๑, ป ๓/๒  
 ส ๔.๓   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 
รวม  ๓  มาตรฐาน   ๘   ตัวชี้วัด 
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หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔                                                               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใชชวงเวลาเปนทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  
เกณฑการแบงยุคสมัยในทางประวัติศาสตรของมนุษยชาติท่ีแบงเปนสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัย
ประวัติศาสตร รวมทั้งชวงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตรไทย สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร  ตัวอยางการใชชวงเวลาในเอกสารตาง ๆ   โดยใชทักษะ
การอาน  การสำรวจ  การวิเคราะห การคำนวณ  เพ่ือใหใชชวงเวลาในการบอกเลาเรื่องราวไดถูกตอง  
และเขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร 

ศึกษาลักษณะสำคัญ  และเกณฑการจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ใชในการศึกษา
ความเปนมาของทองถิ่น  อยางงาย ๆ ตัวอยางของหลักฐานที่พบในทองถ่ินทั้ง หลักฐานชั้นตนกับชั้น
รอง หลักฐานที่ เปนลายลักษณ อักษร กับไม เปน ลายลักษณ อักษร โดยใชทักษะการสำรวจ           
การวิเคราะห  การตรวจสอบขอมูล  การจำแนก  การตีความ  เพ่ือฝกทักษะการสืบคนขอมูลดวย
วิธีการทางประวัติศาสตร 

ใชหลักฐานทางประวัติศาสตรในการศึกษาปจจัย  การตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของ
มนุษยชาติในสมัยกอนประวัติศาสตร  และสมัยประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยสังเขป  การกอตั้ง
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  ไดแก  ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค เปนตน โดยใชทักษะการ
สำรวจ การวิเคราะห การตีความ  การสรุปความ เพ่ือใหเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน   

ศึกษาประวัติศาสตรเปนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับการ
สถาปนาอาณาจักร  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคล
สำคัญ  ไดแก  พอขุนศรีอินทราทิตย  พอขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิ
ไทย) และภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่นาภาคภูมิใจ  ซึ่งเปนผลใหอุทยานประวัติศาสตรในสุโขทัย
และศรีสัชนาลัยไดรับการยกยองเปนมรดกโลก  โดยใชทักษะการอาน  การสำรวจ  การสืบคน  การ
วิเคราะหการตีความ  เพ่ือเขาใจความเปนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย      
ภูมิปญญาไทย  และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจในความเปนไทย  
ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ไดปกปอง  และสรางสรรคความเจริญให
บานเมือง  ตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอถึงปจจุบัน 

 
มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑ ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓ 
 ส ๔.๒ ป ๔/๑, ป ๔/๒  
 ส ๔.๓ ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓ 
รวม  ๓  มาตรฐาน     ๘   ตัวชี้วัด 
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หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ๕               กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕                                                    เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

สืบคนความเปนมาของทองถ่ินโดยใชหลักฐานหลากหลาย  ดวยการตั้งประเด็นคำถามทาง
ประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับทองถิ่น  ความเปนมาของชื่อหมูบาน  ชื่อตำบล  ชื่อถนน  ความเปนมา
ของสถานที่สำคัญ  ความเปนมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น  รูจักแหลงขอมูลหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรที่อยูในทองถิ่น  สามารถรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวของ  รูจักวิเคราะห
ตรวจสอบขอมูลอยางงายๆ   เขาใจความแตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงที่ปรากฏในขอมูล
จากหลักฐานตาง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับขอเท็จจริงที่อยูในขอมูลได  โดยใชทักษะการสังเกต  
การสอบถาม  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห การเชื่อมโยง  และการสังเคราะหอยาง
งาย ๆ  เพ่ือฝกฝนทักษะวิธีการทางประวัติศาสตรวิเคราะหเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในทองถิ่นอยางเปน
ระบบ  สามารถใชขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาการเขามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป ไดแก การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเชื่อ  วัฒนธรรม  
ประเพณี  ภาษา  อาหาร  และการแตงกาย   ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติ  ทั้งตะวันตกและ
ตะวันออกที่มีตอสังคมไทยในปจจุบันโดยสังเขป  โดยใชทักษะการอาน  การสืบคนขอมูล  การสังเกต  
การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห  การเชื่อมโยง  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมไทยในสังคม
ปจจุบัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีทั้งความ
คลายคลึงและความแตกตาง  เพ่ือใหเกิดการยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรมและอยูรวมกันได
อยางสันติสุข 

ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักร  
ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง  และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ไดแก  
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระ
นารายณมหาราช  ชาวบานบางระจัน  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  และภูมิปญญาไทยในสมัย
อยุธยา และธนบุรี  ที่นาภาคภูมิใจ ควรคาแกการอนุรักษไว  ซึ่งเปนผลใหพระนครศรีอยุธยาไดรับการ
ยกยองเปนมรดกโลก  ไดแก ทางดาน ศิลปกรรม  วรรณกรรม และการคา  โดยใชทักษะการอาน  
การสืบคนขอมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ เพ่ือใหเกิด
ความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะธำรงรักษาความเปน
ไทยสืบตอไป 

 
มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 ส ๔.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒   
 ส ๔.๓   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป ๕/๓, ป.๕/๔ 
รวม   ๓  มาตรฐาน   ๙  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ๖               กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖                                                             เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ  และใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณสำคัญตามลำดับขั้นตอนอยางเปนระบบ  
ไดแก  การตั้งประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ  การสำรวจแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ  การรวบรวม
ขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย  การวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูล  การตีความ  การเรียบเรียง
และนำเสนอความรูที่คนพบไดอยางนาสนใจ  โดยใชทักษะ การสำรวจ การอาน  การเปรียบเทียบ  
การวิเคราะห  การสังเคราะห การอธิบาย  การสรุปความ การเขียนเรียงความ  การจัดทำโครงงาน
และการจัดนิทรรศการ  เพ่ือฝกทักษะการสืบคนเหตุการณสำคัญดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 

ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพื่อนบานในปจจุบันโดยสังเขป   
เชื่อมโยง และเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเปนมา  และความสัมพันธของกลุมอาเซียน
โดยสังเขป  โดยใชทักษะการอาน  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห  เพ่ือใหเขาใจ
พัฒนาการของประเทศเพื่อนบานที่มีความสัมพันธกับประเทศไทย  เกิดความเขาใจอันดีระหวาง
ประเทศ  ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม  และอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร  ในเรื่องเก่ียวกับการ
สถาปนาอาณาจักร  ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการ
ทางดานตาง ๆ โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลสำคัญ ไดแก  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช  สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว      
และภูมิปญญาไทยที่สำคัญที่นาภาคภูมิใจ  ควรคาแกการอนุรักษไว  โดยใชทักษะการอาน  การสืบคน
ขอมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห  เพ่ือให เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  
ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ   บรรพบุรุษที่ไดปกปอง  และสรางสรรคความเจริญให
บานเมืองตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสบืตอถึงปจจุบัน 

 
มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑   ป ๖/๑,  ป ๖/๒  
 ส ๔.๒   ป ๖/๑,  ป ๖/๒   
 ส ๔.๓   ป ๖/๑,  ป ๖/๒,  ป ๖/๓,  ป ๖/๔ 
รวม  ๓  มาตรฐาน    ๘   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๑๒๓๑  หนาที่พลเมือง ๑             กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                                   เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารการ
ทักทายดวยวาจาและยิ้มแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอพอแมและญาติผูใหญเห็นความสำคัญ
ของภาษาไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหา
ความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทในเรื่องการออมและการประหยัดหลักการทรงงานในเรื่องการประหยัดความเรียบงายได
ประโยชนสูงสุดความซื่อสัตยสุจริตและจริงใจตอกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตน
เปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามขอตกลงกติกาและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียนในเรื่องการรักษาความ
สะอาดการรักษาของใชรวมกันและการสงงานปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและหองเรียนในเรื่องการเชื่อฟงคำสั่งสอนของพอแมญาติผูใหญและครูปฏิบัติตนเปนผูมี
วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื่นในเรื่อง เชื้อชาติ ภาษา เพศ
สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียน ในกรณี
ความคิดเห็นไมตรงกัน การละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปน
ผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  และ
กระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย  ภาคภูมิใจ  และรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย   
อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธ ีและมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู 
๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในครอบครัว 
๓. เห็นความสำคัญของภาษาไทย 
๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลงกติกาและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและหองเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอ่ืน 
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๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๒๒๐๓   หนาที่พลเมือง ๒    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                   เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในเรื่องการพูดดวยถอยคำไพเราะ  และการมีกิริยาสุภาพ    
ออนนอม แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน  เห็นประโยชนของการแตงกายดวย
ผาไทย  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหา
ความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทในเรื่องความขยัน และความอดทน หลักการทรงงานในเรื่องการพึ่งตนเอง และรูรักสามัคคี
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องการแตงกายการเขาแถว
การดูแลพ้ืนที่ที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียน และ
โรงเรียน ในเรื่องการเปนผูนำ และการเปนสมาชิกที่ดีหนาที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย
ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื่นในเรื่อง เชื้อชาติ ภาษา เพศ
สุขภาพ ความพิการ ความสามารถถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียนในกรณีหนาที่
และความรับผิดชอบและการใชของสวนรวมและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเปนผูมี
วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง โดยใช
กระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณและกระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางสันติสามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู 
๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทย 
๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอ่ืน 
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี
๑๐. ปฏิบัตตินเปนผูมีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู 



ห น า  | ๕๘ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๓๒๐๓  หนาที่พลเมือง ๓             กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                                   เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในเรื่องการตอนรับผูมาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชนเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินในเรื่องตางๆ
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทำของตนเอง 

เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทในเรื่องความซื่อสัตยและความเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีสวนรวมและความเพียร
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
ขยันหมัน่เพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามขอตกลงกติกากฎระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียนใน
เรื่องการใชและการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใชและสถานที่ของสวนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใชสิทธิและหนาที่และการใชเสรีภาพอยาง
รับผิดชอบมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของหองเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทำของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความ
พิการความสามารถถ่ินกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ดวยการไมรังแกไมทำรายไมลอเลียนชวยเหลือซึ่งกันและกันและแบงปนยกตัวอยางความขัดแยงใน
ชุมชนในกรณีการใชสาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดลอมและเสนอวิธีการปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏบิัติกระบวนการเผชิญสถานการณและ
กระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางสันติสามารถจัดการความขดัแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู 
๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน 
๓. เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น 
๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลงกติกากฎระเบียบและหนาท่ีที่ตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของหองเรียนและโรงเรียน 
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๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ 
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๔๒๐๓ หนาที่พลเมือง ๔   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                                   เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในพิธีการตางๆในเรื่องการกลาวคำตอนรับการ
แนะนำตัวเองและแนะนำสถานที่แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูทำประโยชนในสังคมมีสวนรวม
ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในทองถิ่นปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
อดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยในเรื่องการใชสินคาไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติ
ตนเปนศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตร และพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทในเรื่องการมีวินัยและการขมใจหลักการทรงงานในเรื่องประโยชนสวนรวมและพออยูพอกิน
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลงกติกาของหองเรียนในเรื่องการรักษาความ
สะอาดการรักษาของใชรวมกันและการสงงานโดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางขอตกลงกติกา
ดวยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและหองเรียนในเรื่องการเปนผูนำและการเปนสมาชิกที่ดีการมีเหตุผลยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นและการปฏิบัติตามเสียงขางมากและยอมรับเสียงขางนอยมีสวนรวมและรับผิดชอบใน
การตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและหองเรียนปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ
ของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความ
พิการความสามารถถ่ินกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ในเรื่องการไมรังแกไมทำรายไมลอเลียนชวยเหลือซึ่งกันและกันและแบงปนวิเคราะหปญหาความ
ขัดแยงในทองถิ่นในกรณีการใชสาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดลอมและเสนอแนวทางการ
แกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนและยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ
และกระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางสันติสามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 
 
 
 



ห น า  | ๖๑ 
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ผลการเรียนรู 
๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูทำประโยชนในสังคม 
๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๔. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลงกติกาของหองเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

ครอบครัวและหองเรียน 
๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในทองถิ่นและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธ ี
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๕๒๐๓ หนาที่พลเมือง ๕           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในการสนทนาการปฏิบัติตนตามกาลเทศะและ
การตอนรับผูมาเยือนรูคุณคาใชอยางประหยัดคุมคาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ดวยการใชสินคาไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่
ดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผและความสามัคคีหลักการทรงงานในเรื่องการทำตามลำดับขั้นและทำงานอยางมี
ความสุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย
สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 

มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนในการรักษาความสะอาด
การรักษาของใชรวมกันและการดูแลพื้นที่ท่ีไดรับมอบหมายโดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการสราง
กฎระเบียบดวยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของการเปน
สมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียนในเรื่องการยึดถือหลักความจริงความดีงามความถูกตองและหลัก
เหตุผลการยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสำคัญการยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมมีสวน
รวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลท่ี
เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทองถิ่นในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและ
สิ่งแวดลอมอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพากันดวยการเคารพซึ่งกันและกันไมแสดงกิริยาวาจาดู
หมิ่นผูอื่นชวยเหลือซึ่งกันและกันและแบงปนวิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเองในเรื่อง
การจัดการทรัพยากรและการขัดแยงทางความคิดและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตความอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ
ของตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ
และกระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางสันติสามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู 
๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 
๒. รูคุณคาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓. มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔. เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

หองเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทองถ่ินและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและ

พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกปญหาโดย

สันติวิธ ี
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๖๒๐๓   หนาที่พลเมือง ๖            กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

ปฏิบัติตนและชักชวนผูอ่ืนใหมีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนาการ
ปฏิบัติ ตนตามกาลเทศะและการตอนรับผูมาเยือนมีสวนรวมและชักชวนผู อ่ืนให อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นคุณคาและแนะนำผูอื่นใหแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยดวยการใชสินคาไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตน
เปนศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องความใฝรูความกตัญูหลักการทรงงานในเรื่ององครวมและทำใหงายและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหา
ความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนและแนะนำผูอ่ืนใหปฏิบัติตามขอตกลงกติกากฎระเบียบของหองเรียนและโรงเรียน
ในการใชและดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใชวัสดุอุปกรณและสถานที่ของสวนรวมเห็นคุณคาและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียนดวยการเปนผูนำและการเปน
สมาชิกที่ดีการยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสำคัญการใชสิทธิและหนาที่การใชเสรีภาพอยาง
รับผิดชอบมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตน
เปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนา
และสิ่งแวดลอมอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพึ่งพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันไมแสดงกิริยา
วาจาดูหมิ่นผูอ่ืนชวยเหลือซึ่งกันและกันและแบงปนวิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทยใน
เรื่องการการละเมิดสิทธิการรักษาสิ่งแวดลอมและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตน
เปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ
และกระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางสันติสามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู 
๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผูอ่ืนใหมีมารยาทไทย 
๒. มีสวนรวมและชักชวนผูอื่นใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
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๔. เห็นคุณคาและแนะนำผูอ่ืนใหแสดงออกถึงความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนและแนะนำผูอื่นใหปฏิบัติตามขอตกลงกติกากฎระเบียบของหองเรียนและ

โรงเรียน 
๗. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน

กิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ

และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธ ี
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๑                                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                               
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                             เวลา    4๐    ชั่วโมง 

รูเขาใจธรรมชาติการเจริญเติบโต การพัฒนาการของมนุษย อธิบายหนาที่ของอวัยวะ
ภายนอกดูแลรักษา เห็นคุณคาความรักความผูกพัน ชื่นชอบภูมิใจในตนเอง ทั้งสมาชิกในครอบครัว รู
เขาใจความแตกตางระหวางเพศหญิง-ชาย มีทักษะในการดำเนินชีวิต การเคลื่อนไหวทางกาย
สอดคลองกับอุปกรณประกอบกิจกรรม การเลนเกมกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจ จิต
วิญญาณ เสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพ มีความสามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปฏิบัติตนตาม
คำแนะนำ การเจ็บปวยของตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมปจจัยเสี่ยง ตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา 
สารเสพติด ความรุนแรง การพูด ทาทาง ขอความชวยเหลือ การเกิดเหตุราย ท่ีจะเกิดขึ้น  ทั้งท่ีบานที่
โรงเรียน รูเขาใจดานพัฒนาการของมนุษย สัมพันธภาพ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพ
ทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม   
 มีความสามารถในการปองกันดูแล รักษา การตัดสินใจ และการแกปญหางายๆ ของตนเอง 
และครอบครัว มีความนิยมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ตอการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ
สอดคลองกับชีวิตประจำวัน 
 รูเขาใจเห็นคุณคาของการเลนเกมกิจกรรมกีฬาพื้นบาน นันทนาการ การทองเที่ยว อาหาร
พ้ืนบาน ปฏิบัติตนเก่ียวกับการเจ็บปวยโรคในหมูบานนำไปใชในชีวิตประจำวัน  สามารถนำความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับ
ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   
 
         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  
 พ ๒.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  
 พ ๓.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  
 พ ๓.๒  ป๑/๑ , ป๑/๒  
 พ ๔.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  
 พ ๕.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓   

         รวม  ๖  มาตรฐาน   ๑๕    ตัวชี้วัด 
 



ห น า  | ๖๗ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๒                                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                               
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                              เวลา    4๐    ชั่วโมง  
 รูเขาใจธรรมชาติการเจริญเติบโต เห็นคุณคาของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลมเกมกีฬาไทยสากล มีน้ำใจนักกีฬา มีจิต
วิญญาณ การสรางสุขภาพ สมรรถภาพ การปองกันโรค หลีกเลี่ยงสารเสพติด การใชยา การเกิด
อุบัติเหตุ ความรุนแรง มีความปลอดภัยในชีวิต ดูแลรักษาอวัยวะภายใน รูหนาที่บทบาทของตนเอง 
สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน เขาใจความแตกตางเพศหญิงเพศชาย มีความภูมิใจในเพศตนทั้งหญิงชาย 
การเลนเกม กีฬา การเคลื่อนไหวรางกายอาศัยอุปกรณไดดวยตนเอง กลุมอยางสนุกสนาน ตามกฎ 
กติกา มีวินัยในการเลือกอาหารที่มีประโยชน การมีสุขภาพดี การดูแลการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บปวย 
บาดเจ็บ การใชยา เลี่ยงสารเสพติด ความรุนแรง ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ พฤติกรรมเสี่ยงไดอยาง
ปลอดภัย  
 รูเขาใจหนาที่ การดูแล เสริมคุณคาตนเอง สังคม ครอบครัว เพ่ือน การมีพฤติกรรมกอใหเกิด
ความมีสุขภาพกาย การอยูรวมกัน การเสริมสรางสุขภาพดี การดูแล เกิดการเจ็บปวย อุบัติเหตุ
เบื้องตน มีคานิยมมีคุณธรรม ในการดำเนินชีวิต สอดคลองกับธรรมชาติ ชวยใหมีความปลอดภัยใน
ชีวิต รูเขาใจดานพัฒนาการของมนุษย สัมพันธภาพ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทาง
เพศ สังคมและวัฒนธรรม   
 รูเขาใจเห็นคุณคาของการเลนเกมกิจกรรมกีฬาพื้นบาน นันทนาการ มีกฎระเบียบกติกา มี
ความรู ความเขาใจการทองเที่ยว อาหารพื้นบาน ปฏิบัติตนเก่ียวกับการเจ็บปวยโรคในหมูบานรูจักชื่อ
และอาการของโรคนำไปใชในชีวิตประจำวัน   สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   
         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

         รวม    ๖   มาตรฐาน     ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๖๘ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๓                                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                               
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                              เวลา    4๐    ชั่วโมง    

เขาใจลักษณะการเจริญเติบโต ความแตกตาง สัมพันธ ภาพในครอบครัว กลุมเพ่ือน สราง
สัมพันธภาพ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนำไปสา การลวงละเมิดทางเพศ มีการควบคุมการเคลื่อนไหวของ
รางกาย ทำอยูกับที่ และรอบทิศทาง การใชอุปกรณในการออกกำลังกาย การเลนเกม กีฬา ปฏิบัติตน
อยางสม่ำเสมอ มีวินัย มีความถนัด รูจักจุดเดนจุดดอยของตนเอง รูเขาใจการละเลนกีฬาพ้ืนเมือง 
อธิบายการปองกันการแพรกระจายของโรค การเลือกอาหารตามสัดสวนรูวิธีปองกันโรค เขาใจวิธีการ
แปรงฟนไดอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งการขอความชวยเหลือจากบุคคล เมื่อเกิดเหตุราย 
อุบัติเหตุ ทั้งการใชยา เวนสารเสพติด ลดความรุนแรง ทั้งที่บานและที่โรงเรียน รูเขาใจดานพัฒนาการ
ของมนุษย สัมพันธภาพ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม   

ปฏิบัติตนในการรูเขาใจอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของมนุษย ความแตกตางทั้งรางกาย 
อารมณใหเหมาะสมกับวัย การตัดสินใจ แกปญหางายๆ จากใกลตัว บาน โรงเรียน มีเจตคติท่ีดี มี
คุณธรรม จิตสำนึก ความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น 
 รูเขาใจวิธีการกิจกรรมการเลนกีฬาพื้นบาน นันทนาการ การทองเที่ยว อาหารพ้ืนบาน รูวิธี
รักษาการเจ็บปวยของโรคในตำบล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของการเลนเกมนำไปใชใน
ชีวิตประจำวัน  สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  พ ๑.๑  ป. ๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓   

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

          รวม    ๖    มาตรฐาน     ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น า  | ๖๙ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๔                                  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                               
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    

รูเขาใจหนาท่ีของอวัยวะตางๆ เห็นความสำคัญของการทำงานของอวัยวะ สามารถปองกัน
ดูแลอวัยวะการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา     
รูวิธีการแกไขปญหาและการปองกันปญหาที่เกิดขึ้น เขาในบทบาทหนาที่ของตนเองตอครอบครัว เห็น
คุณคาและความสำคัญของเพศชาย เพศหญิง สามารถควบคุมตนเองและขณะปฏิบัติการเคลื่อนไหว 
กิจกรรมทางกาย การกีฬา เลมเกม มีสวนรวมในกิจกรรมกีฬากับชุมชน ปฏิบัติตามกฎกติกา รูและ
เขาใจการมีสุขภาพที่ดี  การปองกันโรค การเลือกบริโภคอาหาร อารมณและความเครียด รูจักการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน รูและเขาใจในเรื่องการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ                 
การปองกันหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ  สิ่งเสพติด การปฐมพยาบาล    จัดหมวดหมู
อวัยวะของรางกายปฏิบัติกิจกรรมการเลนเกม กีฬาพ้ืนบาน ฝกทดสอบกิจกรรมยืดหยุนพ้ืนฐาน 
หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติภัย รูเขาใจดานพัฒนาการของมนุษย สัมพันธภาพ ทักษะสวน
บุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม   

รูปฏิบัติตนการเลนเกมกีฬาพ้ืนบานในระดับอำเภอ การทำอาหารพื้นบาน รูวิธีรักษาและ
ปฏิบัติตน การเจ็บปวยตามคำแนะนำ เลือกแหลงบริการสุขภาพที่เหมาะสม มีความรูในการบริโภค
อาหาร เลือกซื้อ เลือกบริโภคประยุกตใชในชีวิตประจำวันได สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชน
โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม   
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

          รวม   ๖   มาตรฐาน      ๑๙   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๗๐ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๕                                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                               
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 รูเขาใจในการทำงานของอวัยวะตางๆ สุขอนามัยทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สติปญญา รูและเขาใจเห็นคุณคาของชีวิตครอบครัว มีทักษะในการดำเนินชีวิต 
หลักการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เกมกีฬาไทยและกีฬาสากล รูและเขาใจกลวิธีการรุกและการ
ปองกันการสงเสริมสุขภาพของตน การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยจากปจจัยเสี่ยง
ตอสุขภาพตางๆ  ศึกษาคนควาการทำงานของระบบอวัยวะสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา หลักของการเคลื่อนไหว การกีฬา การมีสุขภาพดี การบริโภค
อาหารเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติควบคุมจนเองในการเคลื่อนไหว การเขารวมกิจกรรมทางกาย การเลน
เกม ออกกำลังกาย การเการพกฎ กติกา ความมีน้ำใจเปนนักกีฬา การอภิปรายและการรายงานผล
การปฏิบัติกิจกรรมวัดประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมทดสอบความรู ทดสอบการเลนกีฬา รู
เขาใจดานพัฒนาการของมนุษย สัมพันธภาพ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศ 
สังคมและวัฒนธรรม   
 เขาใจกฎ กติกา กีฬาพ้ืนบานในระดับจังหวัดเห็นประโยชนของการเลนเกม รูอนุรักษ        
การทำอาหารพื้นบานปองกันการเจ็บปวย เลือกแหลงบริการสุขภาพ เลือกกิจกรรมทัศนศึกษาการ
พักผอนเขาใจเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติตนใหมีความรูความเขาใจนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  
สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   
 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

          รวม  ๖   มาตรฐาน   ๒๕  ตัวชี้วัด 



ห น า  | ๗๑ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๖                                  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                               
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
 รูเขาใจในการทำงานของอวัยวะตางๆ ของรางกาย สุขอนามัยทางเพศ การพัฒนาการ ของ
วัยแรกรุน การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และจิตวิญญาณในวัยแรกรุน 
ชีวิตครอบครัว หลักการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เกมกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธีการรุก การ
ปองกัน และเสริมสรางสุขภาพที่ดี สมรรถภาพ การปองกันการเกิดโรค การปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุศึกษาคนควาการทำงานของระบบอวัยวะ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สติปญญา จิตวิญญาณในวัยแรกรุนหลักของการเคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี ปฏิบัติการ
เคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี การปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยูกับที่ เคลื่อนที่ การบังคับสิ่งของ การเขา
รวมเลนกิจกรรมทางกาย เกมกีฬา การเการพกฎกติกา ทายืดหยุนพื้นฐาน ปฏิบัติทาทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย อภิปรายรายงานผล การฝกปฏิบัติกิจกรรมสังเกตพฤติการณและความสนใจใน
การฝก ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการทำงานของอวัยวะ การ
พัฒนาการของวัยรุน การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมวัยรุน ชีวิตครอบครัว  
สังเกตการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเลนกีฬา  รูเขาใจดานพัฒนาการของมนุษย สัมพันธภาพ 
ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม   
 เขาใจการเลนเกมกีฬาพ้ืนบาน กฎกติการะดับจังหวัด รูประโยชนของการเลน ปฏิบัติตนใน
การอนุรักษอาหารพ้ืนบาน วิธีการทำ ปฏิบัติตนปองกันการเจ็บปวย การรักษา การแนะนำ การ
ปองกันโรค เลือกแหลงบริการสุขภาพในทองถิ่นไดอยางเหมาะสม เลือกปฏิบัติกิจกรรมในการบริโภค
อาหาร สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   
 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

        รวม  ๖   มาตรฐาน   ๒๒    ตัวชี้วัด 
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หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑                                                            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                             เวลา    4๐    ชั่วโมง     
 อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สราง  วาดภาพ  ระบุ  ทอง เลา เลียนแบบ  แสดง เก่ียวกับรูปราง  
ลักษณะ และขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ความรูสึกที่มีตอ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรอบตัว  สิ่งแวดลอมในหมูบาน มีพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางงาน
ทัศนศิลปโดยการทดลองใชสี ดวยเทคนิคงาย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรูสึกของ
ตนเองงานทัศนศิลปในชีวิตประจำวัน  สิ่งตาง ๆสามารถกอกำเนิดเสียง ที่แตกตางกัน  ลักษณะของ
เสียงดัง-เบา และความชา- เร็ว   ของจังหวะ บทกลอน รองเพลงงาย ๆ มีสวนรวมใน กิจกรรมดนตรี
อยางสนุกสนานความเกี่ยวของของเพลงที่ใชในชีวิตประจำวัน เพลงในทองถิ่น สิ่งที่ชื่นชอบในดนตรี
ทองถ่ิน เครื่องดนตรีจากพืชและสัตวในหมูบาน การเคลื่อนไหว ทาทางงาย ๆ เพ่ือสื่อความหมาย 
แทนคำพูด สิ่งท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือรวมการแสดง เลนการละเลนของเด็กไทย 
 รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ และขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัว             
ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว มีพื้นฐานใน
การใชวัสดุอุปกรณสรางงานทัศนศิลปโดยการทดลองใชสีดวยเทคนิคงาย ๆ วาดภาพระบายสีภาพ
ธรรมชาติตามความรูสึกของตนเอง งานทัศนศลิปในชีวิตประจำวัน  สิ่งตาง ๆ สามารถกอกำเนิดเสียง 
ที่แตกตางกัน ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความชา-เร็ว  ของจังหวะ บทกลอน รองเพลงงาย ๆ           
มีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีอยางสนุกสนาน ความเกี่ยวของของเพลงท่ีใชในชีวิตประจำวัน  เพลงใน
ทองถ่ิน เครื่องดนตรีในหมูบาน สิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีทองถิ่น การเคลื่อนไหวทาทางงาย ๆ เพ่ือสื่อ
ความหมายแทนคำพูด  สิ่งที่ตนเองชอบจากการดูหรือรวมการแสดง  เลนการละเลนของเด็กไทย                
รักและมุงมั่นในการทำงาน  สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม     
 
         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ศ ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕       
 ศ ๑.๒  ป.๑/๑  
 ศ ๒.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕       
 ศ ๒.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒     
 ศ ๓.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓    
 ศ ๓.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒    

          รวม  ๖  มาตรฐาน  ๑๘  ตัวชี้วัด 
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หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒                                                            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                            เวลา    4๐    ชั่วโมง 

บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สราง  วาดภาพ  ระบุ  ทอง เลา เลียนแบบ  แสดง 
จำแนก  เคาะ  รองเพลง  เก่ียวกับรูปราง รูปทรงท่ีพบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ทัศนธาตุที่อยูใน
สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง และรูปทรง   ปนสัตวชนิดตางๆที่มีใน
หมูบาน  งานทัศนศิลปตาง ๆ โดยใชทัศนธาตุที่เนนเสน รูปราง การใชวัสดุ อุปกรณ  สรางงาน
ทัศนศิลป ๓ มิติ   ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานที่ทองเที่ยวในตำบล
ปริกวาดภาพเพ่ือถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  และเพื่อนบาน  รวมถึงเนื้อหา
เรื่องราว  เปนรูปแบบงานโครงสรางเคลื่อนไหว  ความสำคัญของงานทัศนศิลป  ท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจำวันงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ ในทองถ่ิน โดยเนนถึงวิธีการสรางงานและวัสดุอุปกรณ            
ที่ใชแหลงกำเนิด ของเสียงท่ีไดยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ,  ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี   เคาะ
จังหวะหรือเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลงงาย ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัยความหมาย
และความสำคญัของเพลงที่ไดยิน  ความสัมพันธของเสียงรอง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงทองถ่ิน โดยใช
คำงาย ๆ  เครื่องดนตรี ไดแก กลองยาว ซอ ขลุย เขารวมกิจกรรมทางดนตรีในทองถิ่น  เคลื่อนไหว
ขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่   ที่สะทอนอารมณ  ของตนเองอยางอิสระเลียนแบบทาทางสัตวในการรำ  
สัตวที่มีในบาน ทาทาง เพื่อสื่อความหมาย  แทนคำพูด แสดงทาทางประกอบจังหวะอยางสรางสรรค                   
มีมารยาทในการชมการแสดง  เลนการละเลนพ้ืนบาน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลนพ้ืนบานกับ
สิ่งท่ีพบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเลนพ้ืนบาน    

รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปราง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม            
ทัศนธาตุที่อยูในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง และรูปทรง   ปนสัตวชนิด
ตางๆที่มีในหมูบาน  งานทัศนศลิปตาง ๆ โดยใชทัศนธาตุที่เนนเสน รูปราง การใชวัสดุ อุปกรณ  สราง
งานทัศนศิลป ๓ มิติ ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษภาพปะติดภาพสถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ิน 
วาดภาพเพ่ือถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  และเพื่อนบาน  รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  
เปนรูปแบบงานโครงสรางเคลื่อนไหว   ความสำคัญของงานทัศนศิลป  ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวันงาน
ทัศนศิลปประเภทตาง ๆ ในทองถิ่น โดยเนนถึงวิธีการสรางงานและวัสดุอุปกรณ ท่ีใช   แหลงกำเนิด 
ของเสียงท่ีไดยินคณุสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ , ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหว
รางกายใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลงงาย ๆ ที่เหมาะสมกับวัยความหมายและความสำคัญของ
เพลงที่ไดยิน  ความสัมพันธของเสียงรอง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงทองถ่ิน โดยใชคำงาย ๆ เครื่อง
ดนตรีในหมูบาน เขารวมกิจกรรมทางดนตรีในทองถิ่น  เคลื่อนไหวขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่ ที่
สะทอนอารมณ ของตนเองอยางอิสระเลียนแบบทาทางสัตวในการรำ  เพ่ือสื่อความหมาย แทนคำพูด 
แสดงทาทางประกอบจังหวะอยางสรางสรรค  มีมารยาทในการชมการแสดง  เลนการละเลนพื้นบาน 
เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลนพ้ืนบานกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย สิ่งที่ชื่นชอบ
และภาคภูมิใจ ในการละเลนพื้นบาน   รักและมุงมั่นในการทำงาน  สามารถนำความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันได
อยางถูกตองเหมาะสม   
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         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘    
 ศ ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
 ศ ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔, ป.๒/๕   
 ศ ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒    
 ศ ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔, ป.๒/๕    
 ศ ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒,  ป.๒/๓      

          รวม    ๖    มาตรฐาน  ๒๕   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓                                                            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                             เวลา    4๐    ชั่วโมง   
    บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สราง  วาดภาพ  ระบุ  ทอง เลา เลียนแบบ  แสดง 
จำแนก เปรียบเทียบ  เคาะ  รองเพลง  เก่ียวกับรูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงาน
ทัศนศิลป วัสดุ อุปกรณที่ใชสรางผลงาน เม่ือชมงานทัศนศิลป ทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป  โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง รูปทรง และพ้ืนผิว วาดภาพ ระบายสี
สิ่งของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมในหมูบานและตำบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในครอบครัว   การใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรค  งานปน  ทอดความคิดความรูสึกจาก
เหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการสรางงาน
ทัศนศิลป โดยเนนถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ  สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลปของ
ตนเอง  ภาพตามทัศนธาตุ  ท่ีเนนในงานทัศนศิลปนั้น ๆ  ลักษณะรูปราง รูปทรง ในงาน การ
ออกแบบสิ่งตาง ๆ ที่มีในบานและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป ในทองถิ่นวัสดุอุปกรณและวิธีการ
สรางงานทัศนศิลปในทองถ่ินรูปรางลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและไดยินในชีวิตประจำวันเครื่อง
ดนตรี ไดแก กลองยาว  ซอ  ขลุย  รูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหนาที่
ของเพลงที่ไดยิน ดนตรีงาย ๆ  อารมณของเพลงที่ฟง เสียงดนตรี เสียงขับรองของตนเองและผูอ่ืน 
ดนตรีไปใชในชีวิตประจำวันหรือโอกาส ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ลักษณะเดนและ เอกลักษณ ของ
ดนตรีในทองถิ่น ความสำคัญและประโยชนของดนตรีตอการดำเนินชีวิตของคนในทองถ่ินการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆในสถานการณสั้น ๆ  ทาทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป 
บทบาทหนาที่ของผูแสดงและผูชม  กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย   ประโยชนของการแสดง
นาฏศิลปในชีวิตประจำวัน  การแสดงนาฏศิลป ท่ีเคยเห็นในทองถ่ินสิ่งท่ีเปนลักษณะเดนและ
เอกลักษณของการแสดงนาฏศิลป  ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป 

รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงาน
ทัศนศิลป วัสดุ อุปกรณที่ใชสรางผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป ทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง รูปทรง และพ้ืนผิว วาดภาพ ระบายสี
สิ่งของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมในหมูบานและตำบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในครอบครัว การใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรค งานปน  ทอดความคิดความรูสึกจากเหตุการณ
ชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการสรางงานทัศนศิลป โดยเนน
ถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลปของตนเอง ภาพตาม  
ทัศนธาตุ ท่ีเนนในงานทัศนศิลปนั้น ๆ ลักษณะรูปราง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งตาง ๆ ท่ีมีใน
บานและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป ในทองถ่ินวัสดุอุปกรณและวิธีการสรางงานทัศนศิลปใน
ทองถิ่นรูปรางลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและไดยินในชีวิตประจำวันเครื่องดนตรี ไดแก กลองยาว  
ซอ  ขลุย  รูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหนาที่ของเพลงท่ีไดยิน ดนตรีงาย 
ๆ อารมณของเพลงที่ฟง  เสียงดนตรี  เสียงขับรองของตนเองและผูอ่ืน ดนตรีไปใชในชีวิตประจำวัน
หรือโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ลักษณะเดนและ เอกลักษณ ของดนตรีในทองถ่ิน ความสำคัญ
และประโยชนของดนตรีตอการดำเนินชีวิตของคนในทองถิ่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆใน
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สถานการณสั้น ๆ ทาทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป บทบาทหนาที่ของผูแสดงและผูชม 
กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย ประโยชนของการแสดงนาฏศิลปในชีวิตประจำวัน  การแสดง
นาฏศลิปท่ีเคยเห็นในทองถิ่นสิ่งที่เปนลักษณะเดนและเอกลักษณของการแสดงนาฏศิลป  ความสำคัญ
ของการแสดงนาฏศิลปรักและมุงมั่นในการทำงาน  สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง
เหมาะสม   

 
      มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
          ศ ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐   

ศ ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒    
ศ ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗   
ศ ๒.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒     
ศ ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕    
ศ ๓.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓         

  รวม  ๖  มาตรฐาน      ๒๙   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔                                                            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สราง วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลียนแบบ  แสดง จำแนก 
เปรียบเทียบ  เคาะ  รองเพลง เก่ียวกับรูปลักษณะของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
งานทัศนศิลป อิทธิพลของสีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็น ท่ีมีตออารมณของมนุษย ทัศนธาตุ ของสิ่ง
ตางๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปโดยเนนเรื่อง เสน  สี รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว และ
พ้ืนที่วาง มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานพิมพภาพและงานวาดภาพระบายสี 
ลักษณะของภาพโดยเนนเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักและแสงเงาในภาพ  วาดภาพระบายสี 
โดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ   ความคิดความรูสึกที่
ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอ่ืน วรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ ความรูสึกในการ
สรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปใน  เหตุการณ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในทองถ่ิน และ
แหลงทองเที่ยวในทองถิ่น งานทัศนศิลปที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ ประโยคเพลงอยางงาย ประเภท
ของเครื่องดนตรีที่ใชในเพลงที่ฟง ทิศทางการเคลื่อนที่   ข้ึน – ลง งาย ๆ ของทำนอง รูปแบบ จังหวะ
และความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟง โนตดนตรีไทยและสากล  รองเพลงโดยใชชวงเสียงที่เหมาะสม
กับตนเองใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัยดนตรี  สามารถใชในการสื่อเรื่องราว 
แหลง ที่มาและความสัมพันธของวิถีชีวิตไทย ที่สะทอนในดนตรีและเพลงทองถิ่น เพลงกลอมเด็กใน
ทองถิ่น ความสำคัญในการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี  ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลปและการ
ละครที่ใชสื่อความหมายและอารมณภาษาทาและนาฏยศัพทหรือศัพททาง  การละครงาย ๆ ในการ
ถายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตวที่มีในทองถ่ินตามรูปแบบของนาฏศิลป แสดง 
การเคลื่อนไหว ในจังหวะตาง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลปเปนคู และหมู สิ่งที่ชอบในการ
แสดง โดยเนนจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเดนของตัวละคร ประวัติความเปนมาของนาฏศิลป หรือ
ชุดการแสดงอยางงาย ๆ การแสดงนาฏศิลปกับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืน  การแสดงของ
ทองถ่ิน  ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป  เหตุผลที่ควร
รักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป 

รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เก่ียวกับรูปลักษณะของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และงานทัศนศิลป อิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ที่มีตออารมณของมนุษย ทัศนธาตุ ของ
สิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปโดยเนนเรื่อง เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว และ
พ้ืนที่วาง มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานพิมพภาพและงานวาดภาพระบายสี 
ลักษณะของภาพโดยเนนเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี 
โดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ   ความคิดความรูสึกที่
ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอ่ืน วรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ ความรูสึกในการ
สรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปใน  เหตุการณ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในทองถิ่น  และ
แหลงทองเที่ยวในทองถิ่น งานทัศนศิลปที่มาจากวัฒนธรรมตางๆ ประโยคเพลงอยางงาย  ประเภท
ของเครื่องดนตรีที่ใชในเพลงที่ฟง  ทิศทางการเคลื่อนที่  ขึ้น – ลง งาย ๆ ของทำนอง รูปแบบ จังหวะ
และความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟง โนตดนตรีไทยและสากล รองเพลงโดยใชชวงเสียงที่เหมาะสม
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กับตนเองใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัยดนตรี สามารถใชในการสื่อเรื่องราว  
แหลง ที่มาและความสัมพันธของวิถีชีวิตไทย ที่สะทอนในดนตรีและเพลงทองถิ่น เพลงกลอมเด็กใน
ทองถิ่น  ความสำคัญในการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลปและการ
ละครที่ใชสื่อความหมายและอารมณภาษาทาและนาฏยศัพทหรือศัพททาง  การละครงาย ๆ ในการ
ถายทอดเรื่องราว  เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตวที่มีในทองถ่ินตามรูปแบบของนาฏศิลป แสดง 
การเคลื่อนไหว   ในจังหวะตาง ๆ ตามความคิดของตน   แสดงนาฏศิลปเปนคู และหมู สิ่งท่ีชอบใน
การแสดง โดยเนนจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเดนของตัวละคร ประวัติความเปนมาของนาฏศิลป 
หรือชุดการแสดงอยางงายๆ  การแสดงนาฏศิลปกับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืน  การแสดงของ
ทองถ่ิน  ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป  เหตุผลที่ควร
รักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป รักและมุงมั่นในการทำงาน  สามารถนำความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชวิธีการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใช กับ
ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ศ 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    

   ศ ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒     
 ศ ๒.๑   ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖  , ป.๔/๗   
 ศ ๒.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 
 ศ ๓.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕    
 ศ ๓.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔      

          รวม  ๖    มาตรฐาน   ๒๙   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕                                                            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
        บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ  สราง วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลียนแบบ แสดง จำแนก 
เปรียบเทียบ  เคาะ  รองเพลง  เก่ียวกับเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหนงของ สิ่งตาง ๆ  ที่ปรากฏใน
สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป ที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและ
วิธีการที่ตางกัน  เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตรของสถานที่
ทองเท่ียวและประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่นและจังหวัดของตนเอง  งานปนจาก ดินน้ำมันหรือดิน
เหนียวโดยเนนการถายทอดจินตนาการ งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวางตำแหนงของสิ่งตาง ๆ ใน
ภาพ ปญหาในการจัดองคประกอบศิลป และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลปของตนเอง และบอก
วิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม  
เก่ียวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลปที่
สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น องคประกอบดนตรีในเพลงท่ีใชในการสื่ออารมณ  
ลักษณะของเสียงขับรองและเครื่องดนตรีที่อยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ โนตดนตรีไทยและสากล  ๕ 
ระดับเสียง เครื่องดนตรีทำจังหวะและทำนอง   เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่
เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบถามตอบใชดนตรีรวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ
ความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตาง ๆ   คุณคาของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่
ตางกัน องคประกอบนาฏศิลป  ทาทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน  แสดง
นาฏศิลป โดยเนนการใชภาษาทาและนาฏยศัพทในการสื่อความหมายและการแสดงออกการรำ
รองเง็ง   เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติท่ีมีในจังหวัดของตนเอง การเขียนเคาโครงเรื่องหรือ
บทละครสั้น ๆการแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆประโยชนที่ไดรับจากการชมการแสดง การแสดงประเภท
ตาง ๆ ของไทย ในแตละทองถ่ิน  แสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพ้ืนบาน ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

รู  เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เก่ียวกับจังหวะ ตำแหนงของ สิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม 
และงานทัศนศิลป  ความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป ที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการที่
ตางกัน  เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตรของสถานท่ีทองเที่ยวและ
ประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่นและจังหวัดของตนเอง งานปนจาก ดินน้ำมันหรือดินเหนียวโดยเนนการ
ถายทอดจินตนาการงานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวางตำแหนงของสิ่งตาง ๆ ในภาพ  ปญหาในการจัด
องคประกอบศิลป และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลปของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให
ดีข้ึน  ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม เก่ียวกับลักษณะรูปแบบ
ของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลปที่ สะทอนวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาในทองถ่ิน องคประกอบดนตรีในเพลงที่ใชในการสื่ออารมณ  ลักษณะของเสียงขับรองและ
เครื่องดนตรีท่ีอยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ โนตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีทำ
จังหวะและทำนอง   เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลง
แบบถามตอบใชดนตรีรวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธระหวางดนตรีกับ
ประเพณีในวัฒนธรรมตาง ๆ คุณคาของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน องคประกอบนาฏศิลป  
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ทาทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน  แสดงนาฏศิลป โดยเนนการใชภาษาทาและ
นาฏยศัพทในการสื่อความหมายและการแสดงออกการรำ เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มี
ในจังหวัดของตนเอง การเขียนเคาโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ การแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆ 
ประโยชนที่ไดรับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทตาง ๆ ของไทย ในแตละทองถ่ิน  แสดง
นาฏศิลป นาฏศิลปพ้ืนบาน ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณีรักและมุงม่ันในการทำงาน สามารถ
นำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใช
กับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ศ ๑.๑  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒ ,  ป.๕/๓ ,  ป.๕/๔ ,  ป.๕/๕ ,  ป.๕/๖ ,  ป.๕/๗    
ศ ๑.๒  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒   
ศ ๒.๑  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒ ,  ป.๕/๓ ,  ป.๕/๔ ,  ป.๕/๕ ,  ป.๕/๖ ,  ป.๕/๗    
ศ ๒.๒  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒   
ศ ๓.๑  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒ ,  ป.๕/๓ ,  ป.๕/๔ ,  ป.๕/๕ ,  ป.๕/๖    
ศ ๓.๒  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒      

       รวม   ๖   มาตรฐาน    ๒๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖                                                            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง   

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สราง อาน เขียน วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลียนแบบ แสดง
จำแนก เปรียบเทียบ เคาะ รองเพลง เก่ียวกับ สีคูตรงขาม และอภิปรายเก่ียวกับการใช สีคูตรงขาม 
ในการถายทอดความคิดและอารมณ หลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป 
งานทัศนศิลปจากรูปแบบ ๒ มิติ เปน ๓ มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและน้ำหนักงานปนโดยใช
หลักการเพ่ิมและลด ปนแผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป โดยใชหลักการของรูปและพื้นที่วางใชสีคู
ตรงขามหลักการจัดขนาดสัดสวน และความสมดุล วาดภาพสถาปตยกรรมที่มีในจังหวัดของตนเอง 
ทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพ่ือถายทอดความคิด  หรือเรื่องราวเก่ียวกับ
เหตุการณตาง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลปท่ีสะทอนชีวิตและสังคม  เก่ียวกับอิทธิพลของความเชื่อ
ความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลตองานทัศนศิลปในทองถ่ิน  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถิ่นที่มีผลตอ
การสรางงานทัศนศิลปของบุคคล   เพลงท่ีฟง โดยอาศัยองคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต  ประเภท
และบทบาทหนาที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ  โนตไทย และโนต
สากลทำนองงาย ๆ  ใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดนสดที่มีจังหวะและทำนองงาย ๆ 
ความรูสึกที่มีตอดนตรี  ทำนอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟง  เรื่องราว
ของดนตรีไทยในประวัติศาสตร  ดนตรีที่มาจากยุคสมัยท่ีตางกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีใน
ทองถิ่น การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ เครื่องแตงกาย หรือ
อุปกรณประกอบการ แสดงนาฏศิลปและการละคร อยางงาย ๆ ความรูสึกของตนเองที่มีตองาน
นาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค  การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงความสัมพันธ
ระหวางนาฏศิลปและการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวันสิ่งที่มีความสำคัญตอการแสดง
นาฏศิลปและละคร  ประโยชนที่ไดรับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร 

รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับสีคูตรงขาม และอภิปรายเก่ียวกับการใช สีคูตรงขาม  ใน
การถายทอดความคิดและอารมณ หลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป  
งานทัศนศิลปจากรูปแบบ ๒ มิติ เปน ๓ มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและน้ำหนักงานปนโดยใช
หลักการเพ่ิมและลด ปนแผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป โดยใชหลักการของรูปและพื้นที่วางใชสีคู
ตรงขามหลักการจัดขนาดสัดสวน และความสมดุล   วาดภาพสถาปตยกรรมที่มีในจังหวัดของตนเอง 
ทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพ่ือถายทอดความคิด  หรือเรื่องราวเก่ียวกับ
เหตุการณตาง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลปท่ีสะทอนชีวิตและสังคม  เก่ียวกับอิทธิพลของความเชื่อ
ความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลตองานทัศนศิลปในทองถ่ิน  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถิ่นที่มีผลตอ
การสรางงานทัศนศิลปของบุคคล   เพลงที่ฟง โดยอาศัยองคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต  ประเภท
และบทบาทหนาที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ โนตไทย และโนตสากล
ทำนองงาย ๆ  ใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดนสดที่มีจังหวะและทำนองงาย ๆ 
ความรูสึกที่มีตอดนตรี ทำนอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟง เรื่องราว
ของดนตรีไทยในประวัติศาสตร ดนตรีที่มาจากยุคสมัยท่ีตางกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีใน
ทองถิ่น การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ เครื่องแตงกาย หรือ



ห น า  | ๘๒ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

อุปกรณประกอบการ แสดงนาฏศิลปและการละคร อยางงาย ๆ ความรูสึกของตนเองที่มีตองาน
นาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงความสัมพันธ
ระหวางนาฏศิลปและการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวันสิ่งที่มีความสำคัญตอการแสดง
นาฏศิลปและละคร  ประโยชนที่ไดรับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร รักและ
มุงมั่นในการทำงาน สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ศ ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗     
 ศ ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓      
 ศ ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖     
 ศ ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓   
 ศ ๓.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖   
 ศ ๓.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒    

          รวม   ๖  มาตรฐาน   ๒๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๘๓ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๑๑๐๑   การงานอาชีพ ๑                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                              เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง การใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ ในการ
ทำงานอยางปลอดภัย การทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเองอยางกระตือรือรนและตรงเวลา 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ง ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓ ตัวชี้วัด 

 



ห น า  | ๘๔ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพ ๒                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

ศึกษาวิธีการและประโยชนการทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเองและครอบครัว การใชวัสดุ 
อุปกรณ และเครื่องมือในการทำงานท่ีเหมาะสมและประหยัด การทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอยางปลอดภัย 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ง ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 
รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓ ตัวชี้วัด 

 



ห น า  | ๘๕ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพ ๓                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                              เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

ศึกษาวิธีการและประโยชนการทำงาน เพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม การใช
วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน การทำงานอยางเปนข้ันตอนตามกระบวนการทำงาน
ดวยความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษสิ่งแวดลอม   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 
  ง ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓ ตัวชี้วัด 



ห น า  | ๘๖ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๔๑๐๑   การงานอาชีพ ๔                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                              เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

ศึกษาถึงเหตุผลในการทำงานใหบรรลุเปาหมาย การทำงานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว อยางเปน
ขั้นตอน ดวยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย การปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงาน 
การใชพลังงานและทรัพยากรในการทำงานอยางประหยัด และคุมคา และศึกษาความหมายและ
ความสำคัญของอาชีพ  

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
 ง ๒.๑  ป.๔/๑ 
รวม  ๒ มาตรฐาน  ๕ ตัวชี้วัด 

 



ห น า  | ๘๗ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๕๑๐๑   การงานอาชีพ ๕                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                              เวลา    ๔๐   ชั่วโมง 

ศึกษาเหตุผลในการทำงานแตละข้ันตอนตามกระบวนการทำงาน การใชทักษะการจัดการใน
การทำงาน อยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค การปฏิบัติตนอยางมีมารยาทใน
การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการมีจิตสำนึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา การสำรวจขอมูลที่เก่ียวกับอาชีพตาง ๆ ในชุมชน รวมถึงการระบุความแตกตาง
ของอาชีพ 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ง ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
  ง ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
 รวม  ๒ มาตรฐาน  ๖ ตัวชี้วัด 



ห น า  | ๘๘ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพ ๖                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                              เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

ศึกษาแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแตละขั้นตอน การใชทักษะการจัดการ
ในการทำงาน และมีทักษะการทำงานรวมกัน การปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงานกับครอบ
ครับและผูอื่น และการสำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ การระบุความรู ความสามารถ 
และคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพที่สนใจ 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
 ง ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 
รวม  ๒ มาตรฐาน  ๕ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ห น า  | ๘๙ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑                                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                         
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                            เวลา    120    ชั่วโมง  

ปฏิบัติตาม คำสั่งงายๆ  ที่ฟง  ตัวอักษรและเสียง และสะกดคำงาย ๆ ถูกตองตามหลักการ
อาน  ภาพตรงตามความหมายของคำและกลุมคำที่ฟง  เรื่องใกลตัว คำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสาร
ระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง  คำสั่งงาย ๆ ตามแบบที่ฟง  ความตองการงายๆของตนเองตามแบบที่
ฟง  การขอและใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับตนเองตามแบบที่ฟง ขอมูลงายๆ เก่ียวกับตนเองและเรื่องใกล
ตัว ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา ชื่อและคำศัพทเก่ียวกับเทศกาลสำคัญของเจาของภาษา การเขา
รวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  การระบุตัวอักษรและเสียงอักษรของ
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน      
การฟง/พูดในสถานการณงายๆที่เกิดข้ึนในหองเรียน  การใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)               
เพื่อรวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 

โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อานออกเสียง เลือกภาพ ตอบคำถาม พูดโตตอบ ใช บอก พูดขอ 
ใหขอมูล  ทำทาประกอบ เขารวม ฟง/พูด เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัว
ของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถนำความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันได
อยางถูกตองเหมาะสม   

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ต ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔  
 ต ๑.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔ 
 ต ๑.๓  ป.๑/๑ 
 ต ๒.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 ต ๒.๒  ป.๑/๑ 
 ต ๓.๑  ป.๑/๑   
 ต ๔.๑  ป.๑/๑ 
 ต ๔.๒  ป.๑/๑     

รวม  ๘  มาตรฐาน ๑๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๙๐ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๒                                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                         
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                            เวลา    12๐    ชั่วโมง 

ปฏิบัติตามคำสั่งงายๆ และคำขอรองงายๆ ท่ีฟง ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียงคำ  
สะกดคำ  และอานประโยคงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและ
กลุมคำที่ฟง ตอบคำถามจากการฟงประโยค บทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ ที่มีภาพประกอบ           
พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งาย ๆในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่งและคำขอรองงาย ๆ 
ตามแบบที่ฟง  บอกความตองการงายๆของตนเองตามแบบที่ฟง พูดขอและใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับ
ตนเองตามแบบที่ฟง พูดใหขอมูล เก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  พูดและทำทาทางประกอบตาม
วัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อและคำศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจาของภาษา การเขา
รวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่ เหมาะสมกับวัย  ระบุตัวอักษรและเสียงอักษรของ
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  
ฟง/พูดในสถานการณงายๆที่เกิดขึ้นในหองเรียน   ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อรวบรวม
คำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 

โดยการระบุ อานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทำทาทาง เขารวม ฟง   
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความ
ตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมไดอยางมีความสุข   สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ต ๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 
 ต ๑.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔  
 ต ๑.๓ ป.๒/๑ , ป.๒/๑   
 ต ๒.๑  ป.๒/๒ , ป.๒/๓  
 ต ๒.๒ ป.๒/๑  
 ต ๓.๑  ป.๒/๑  
 ต ๔.๑  ป.๒/๑  
 ต ๔.๒ ป.๒/๑         

รวม  ๘   มาตรฐาน  ๑๖   ตัวชี้วัด 



ห น า  | ๙๑ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๓                                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                         
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                            เวลา    12๐    ชั่วโมง  

 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอรองที่ฟงหรืออาน  คำ สะกดคำ อานกลุมคำประโยค และบท
พูดเขาจังหวะ(chant)งาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน  ภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคำ
กลุมคำและประโยคที่ฟง จากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ  คำสั้นๆ งาย ๆใน
การสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง  คำสั่งและคำขอรองงาย ๆ ตามแบบท่ีฟง  ความตองการ
งายๆของตนเองตามแบบที่ฟง  ขอและใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่ฟง 
ความรูสึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งตางๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง ใหขอมูลงายๆ 
เก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  คำตามประเภทของ บุคคล สัตว และสิ่งของตามที่ฟงหรืออาน 
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา   ชื่อและคำศัพทงายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งาน
ฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา   กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  
ความแตกตางของเสียงตัว อักษร คำ กลุมคำ และประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
และภาษาไทย   คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน   สถานการณงายๆที่เกิดข้ึนใน
หองเรียน  ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวมคำศัพทท่ีเก่ียวของใกลตัว 

โดยการอานออกเสียง  สะกดคำ  ฟง  พูด  เลือก/ระบุ  ตอบคำถาม  พูดโตตอบ  ใช  บอก  
จัดหมวดหมู  ทำทาประกอบ  เขารวมกิจกรรม  เพ่ือใหมีความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนำ
ความรูไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม   สามารถนำความรูไปใช
ให เกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใช กับ
ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

  ต ๑.๑  ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔  
  ต ๑.๒  ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ 
  ต ๑.๓ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒  
  ต ๒.๑ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓   
  ต ๒.๒ ป.๓/๑  
  ต ๓.๑  ป.๓/๑  
  ต ๔.๑  ป.๓/๑  
  ต ๔.๒  ป.๓/๑         

รวม  ๘   มาตรฐาน  ๑๘  ตัวชี้วัด 



ห น า  | ๙๒ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๔                                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                         
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                            เวลา    ๑2๐    ชั่วโมง 

ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอรอง และคำแนะนำ (instructions)งาย ๆที่ฟงหรืออาน  อานออก
เสียงคำ สะกดคำ  อานกลุมคำ ประโยค ขอความงายๆ และบทพูดเขาจังหวะ ถูกตองตามหลักการ
อาน  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความ
สั้นๆที่ฟงหรืออาน  ตอบคำถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ  พูด/เขียน
โตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  ใชคำสั่ง คำขอรอง  และคำขออนุญาตงาย ๆ  พูด/เขียนแสดง
ความตองการของตนเองตามและขอความชวยเหลือในสถานการณงายๆ  พูด/เขียนเพ่ือขอและให
ขอมูล เก่ียวกับตนเองเพ่ือน และครอบครัว  พูดแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว 
หรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง  พูด/เขียนใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว พูด/วาด
ภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆใกลตัวที่ฟงหรืออาน พูดแสดงความคิดเห็นงายๆ เกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว  พูดและทำทาประกอบอยางสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา   
ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงายๆของเจาของภาษา  การ
เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกตางของเสียงตัว อักษร คำ 
กลุมคำ ประโยค  และขอความ ของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   บอกความ
เหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจาของภาษากับของไทย  
คนควารวบรวม คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน  
ฟง/พูดในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา  ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ใน
การสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 

โดยการฟง  พูด  อาน  เขียน  ระบุ  อานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโตตอบ ใช บอก 
ทำทาทาง เขารวม เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  เกิด
สมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคข้ึนในตัวของผูเรียน  และ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ต ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ 
 ต ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕       
 ต ๑.๓ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
 ต ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓   
 ต ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 
 ต ๓.๑  ป.๔/๑  
 ต ๔.๑  ป.๔/๑        
 ต ๔.๒  ป.๔/๑  

รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐  ตัวชี้วัด 



ห น า  | ๙๓ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๕                                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                         
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                          เวลา    ๑2๐    ชั่วโมง 

ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอรอง และคำแนะนำ ท่ีฟงหรืออาน  อานออกเสียง ประโยค ขอความ 
และบทกลอนสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยคและขอความสั้นๆท่ีฟงหรืออาน  บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการ
ฟงหรืออานบทสนทนา และนิทานงายๆหรือเรื่องสั้นๆ  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  
ใชคำสั่ง คำขอรอง  คำขออนุญาตและใหคำแนะนำงาย ๆ  พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเอง
ตาม ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณงายๆ  พูด/เขียนเพ่ือ
ขอและใหขอมูล เก่ียวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว  และเรื่องใกลตัว  พูดแสดงความรูสึกของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ  พูด/เขียนใหขอมูล
งายๆ เก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว เขียนภาพ  แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตางๆตามที่ฟงหรือ
อาน พูดแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเรื่องตางๆใกลตวั ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ
ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วัน
สำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงายๆของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ 
การใช เครื่ องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ(order)ตามโครงสรางของประโยคของ
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและ
งานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจาของภาษากับของไทย คนควารวบรวม คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน ฟง พูด และอาน/เขียนในสถานการณตางๆที่
เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบคนและรวบรวม
ขอมูลตางๆ 

โดยการฟง พูด  อาน  เขียน  ระบุ  อานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโตตอบ ใช บอก 
ทำทาทาง เขารวม เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิด
สมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคข้ึนในตัวของผูเรียน และ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๙๔ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
 ต ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
 ต ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓        
 ต ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓        
 ต ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
 ต ๓.๑  ป.๕/๑                              
 ต ๔.๑  ป.๕/๑                                
 ต ๔.๒  ป.๕/๑         

รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐      ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๖                                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                         
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                           เวลา    ๑2๐    ชั่วโมง 

ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอรอง และคำแนะนำ ที่ฟงและอาน อานออกเสียง ขอความ นิทาน 
และบทกลอนสั้นๆ  ถูกตองตามหลักการอาน  เลือก/ระบุประโยค หรือ ขอความสั้นๆ ตรงตามภาพ 
สัญลักษณ หรือเครื่องหมายที่อาน บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟงหรืออาน บท
สนทนา หรือนิทานงายๆและเรื่องเลา  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  ใชคำสั่ง คำ
ขอรอง  และคำขออนุญาตและใหคำแนะนำ  พูด/เขียนแสดงความตองการ  ขอความชวยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณงายๆ  พูด/เขียนเพ่ือขอและใหขอมูล เก่ียวกับ
ตนเอง เพ่ือน ครอบครัว  และเรื่องใกลตัว พูด/เขียนแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ 
ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ พูด/เขียนใหขอมูล เก่ียวกับตนเอง  เพ่ือน 
และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตางๆตามที่ฟงหรืออาน  พูดเขียน
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ  
เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/
งานฉลอง/ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน  และการลำดับคำ ตามโครงสราง ประโยค ของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และ
ภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของ
เจาของภาษากับของไทย คนควารวบรวม คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลง
การเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณตางๆที่เกิดข้ึนใน
หองเรียนและสถานศกึษา ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 

โดยการฟง  พูด  อาน  เขียน  ระบุ  อานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโตตอบ เขารวม 
เปรียบเทียบ  คนควา ใช บอก เพื่อใหผู เรียนมีความรูความเขาใจและนำไปประยุกตใช ใน
ชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัว
ของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถนำความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันได
อยางถูกตองเหมาะสม   
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หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ต ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    
ต ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕  
ต ๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ต ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓   
ต ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ต ๓.๑  ป.๖/๑        
ต ๔.๑  ป.๖/๑ 
ต ๔.๒  ป.๖/๑        

รวม  ๘   มาตรฐาน ๒๐  ตัวชี้วัด 
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                                                                  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการ
เรียนรูอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 
เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงใหสรางจิตสำนึกของการทำประโยชน
เพ่ือสังคม สามรถจักการตนเองไดและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข โรงเรียนวัดชนะสงคราม ไดจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยแบงออกเปน ๓  ลักษณะ ดังนี ้

๑. กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรู จักตนเอง  รูรักษ
สิ่งแวดลอม  สามารถตัดสินใจ คิดแกปญหา กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และ
อาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปน
กิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน โดยนักเรียนทุกคน
ตองเขารวมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมงตอปการศึกษา 
 ๒. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาระเบียบวินัย  ความเปนผูนำ  ผูตามที่ดี  ความ
รับผิดชอบ  การทำงานรวมกัน  รูจักแกปญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล  การ
ชวยเหลือแบงปนเอื้ออาทรและสมานฉันท  โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ  ความถนัด  และ
ความสนใจของผูเรียน  ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน  ไดแก  การศึกษาวิเคราะห วางแผน 
ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการทำงานเนนการทำงานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น  กิจกรรมนักเรียน  
ประกอบดวย  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  นักเรียนทุกคนตองเขารวม  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  
๓๐  ชั่งโมงตอปการศึกษา  กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรม  ชมรม  ๔๐  ชั่งโมง
ตอปการศึกษา   
 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนให
เปนประโยชนตอสังคม ชุมชนและทองถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ  เชน  กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ  กิจกรรม
สรางสรรคสังคม  นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  ๑๐  ชั่วโมง
ตอปการศึกษา  
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โครงสรางและอัตราเวลาการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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-เนตรนาร ี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

      ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคม 
     และสาธารณประโยชน 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว 

 วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือผูเรียนคนพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักละเห็นคุณคาใน

ตนเองและผูอื่น 
๒. เพ่ือใหผูเรียนแสวงหาความรูจากขอมูล ขาวสาร แหลงเรียนรู ท้ังดานการศึกษา อาชีพ

สวนตัว สังคม  เพื่อนำไปใชในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพไดอยางเหมาะสมสอดคลอง
กับศักยภาพของตนเอง 

๓. เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพ และรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
๔. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีตอ

อาชีพสุจริต 
๕. เพ่ือใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต สรางเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

แกนักเรียน 
๖. เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม  และประเทศชาติ 
 
แนวการจัดกิจกรรม   
๑. จัดกิจกรรมเพ่ือใหครูไดรูจักและชวยเหลือผูเรียนมากขึ้น  โดยใชกระบวนการทาง

จิตวิทยา  การจัดบริการสนเทศ  โดยใหมีเอกสารเพ่ือใชในการสำรวจขอมูลเก่ียวกับตัวผูเรียน  ดวย
การสังเกต  สัมภาษณ  การใชแบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผูปกครองกอนและระหวาง
เรียน  การเยี่ยมบานนักเรียน  การใหความชวยเหลือผูเรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดทำ
ระเบียนสะสม  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน  และบัตรสุขภาพ 

๒. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ  โดยทำแบบทดสอบเพ่ือรูจักและเขาใจ
ตนเอง  มีทักษะในการตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพ่ือเลือกศึกษาตอ  เลือกอาชีพ 
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๓. การจัดบริการใหคำปรึกษาแกผูเรียนรายบุคคล  และรายกลุม  ในดานการศึกษา  อาชีพ  
และสวนตัว  โดยมีผูใหคำปรึกษาที่มีคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใหคำปรึกษา  ตลอดจน
มีหองใหคำปรึกษาที่เหมาะสม 

๓.๑  ชวยเหลือผูเรียนที่ประสบปญหาดานการเงนิ โดยการใหทุนการศึกษาแกผูเรียน 
๓.๒  ติดตามเก็บขอมูลของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  
ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  ๑-๖ ทุกคน  ไดฝกอบรมวิชาลูกเสือ  -  เนตรนารี  เพ่ือ

สงเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  สงเสริมความ
สามัคคี  มีวินัย  และบำเพ็ญประโยชนตอสังคม  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามขอกำหนดของ
คณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ 

พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๘  ไดกำหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม  
เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  
และชวยสรางสรรคสังคม  เพ่ือใหเกิดความสามัคคี  และความเจริญกาวหนา  ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข  
และความมั่งคงของประเทศชาติตามแนวทางดังตอไปนี ้
 ๑. ใหมีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟง  และพ่ึงตนเอง 
 ๒. ใหมีความซื่อสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
 ๓. ใหรูจักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน 
 ๔. ใหรูจักทำการฝมือและฝกฝนการทำกิจกรรมตางๆตามความเหมาะสม 
 ๕. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่งคงชองชาต ิ
 แนวการจัดกิจกรรม ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑-๓ 
 เปดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบานการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมใหศึกษาวิเคราะห  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเนนระบบหมู  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชุม
กอง  โดยใหผูเรียนศึกษาและฝกปฏิบัติดังนี้ 

๑.  เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเรื่อเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือสำรอง  การทำ
ความเคารพเปนหมู (แกรนดฮาวล) การทำความเคารพเปนรายบุคคล  การจับมือซาย  ระเบียบแถว
เบื้องตน  คำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจนของลูกเสือสำรอง   

๒. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑ , ๒  และ ๓  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  
การคนหาธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธง  และประเทศตางๆ  การฝมือ  กิจกรรมกลางแจง  
การบันเทิง  การผูกเงื่อน  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือสำรองโดยใชกระบานการทำงาน  
กระบวนการแกปญหา  กระบวนการกลุม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดริเริ่ม  สรางสรรค  
กระบวนการฝกปฏิบัติ  ทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิปญญาทองถิ่นไดอยาง
เหมาะสม 
 เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติ
พจนของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟง  และพ่ึงตนเอง  ซื่อสัตย  สุจริต  มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  บำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน  รูจักทำการฝมือ พัฒนากาย  
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จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไมเกี่ยวของกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  นำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 แนวการจัดกิจกรรม ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔-๖ 
 เปดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมใหศึกษา  
วิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเนนระบบหมู  สรุปการปฏิบัติกิจกรรม  ปด
ประชุมกอง  โดยใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติในเรื่อง 

๑. ลูกเสือตรี  ความรูเก่ียวกับขบวนการลูกเสือ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  
กิจกรรมกลางแจง  ระเบียบแถว 

๒. ลูกเสือโท  การรูจักดูแลตนเอง  การชวยเหลือผูอ่ืน  การเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ  
ทักษะทางวิชาลูกเสือ  งานอดิเรกและเรื่อที่นาสนใจ  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

๓. ลูกเสือเอก  การพ่ึงพาตนเอง  การบริการ  การผจญภัย  วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบ
แถว  โดยใชกระบวนการทำงาน  กระบวนการแกปญหา  ระบวนการกลุม  กระบวนการจัดการ  
กระบวนการคิดริเริ่ม  สรางสรรค  กระบวนการฝกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  
และภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติ
พจนของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟง  และพ่ึงตนเอง  ซื่อสัตย  สุจริต  มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  บำเพ็ญตนเพื่อสารธารณประโยชน  รูจักทำการฝมือ  พัฒนา
กาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไมเก่ียวของกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  และนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

*หมายเหต ุ  ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม  และผานการทดสอบแลว  จะไดรับเครื่องหมายลูกเสือตรี  
ลูกเสือโท  และลูกเสือเอก 

กิจกรรมชุมนุม 
วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความตองการของตน   
๒. เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความรู  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  ใหเกิด

ประสบการณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
๔. เพ่ือใหผูเรียนทำงานรวมกับผูอื่น  ไดตามวิถีประชาธิปไตย 
แนวการจัดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมตามความสนใจ (ชุมนุม) ผูเรียนสามารถเลือกเขาเปนสมาชิกชมรม วาง
แผนการดำเนินกิจกรรมรวมกัน โดยมีชมรมท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของ
ผูเรียน ประกอบดวยกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม สงเสริม
ประชาธิปไตย สงเสริมการเรียนรู และคายวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝกปฏิบัติ การบรรยายพิเศษ
ดังตัวอยางพอสังเขปตอไปนี้ 
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๑. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรมและจริยธรรม จัดสอนจริยธรรมใน
หองเรียน จัดใหมีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทั้งทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยผูเรียน
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทัง้ในดานวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และศีลปะ 

๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาสีทุกชวงชั้น โดยผูเรียนไดฝกทักษะ
การทำงาน  และการแกปญหาทุกขั้นตอน   

๓. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการทำงาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผูเรียนมีโอกาสปฏบิัติจริง 
และฝกทักษะการจัดการ 

๔. กิจกรรมเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
เชน  ประเพณีไหวครู  ประเพณีลอยกระทง 

๕. กิจกรรมสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดใหมีการเลือกคณะกรรมการ
นักเรียน  โดยใหนำกระบวนการประชาธิปไตยไปใชในการรวมวางแผนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน 

๖. กิจกรรมคนดีของสังคม  จัดใหมีการบรรยายใหความรู  เพ่ือปองกันปญหาโรคติดตอ
รายแรง  ปญหายาเสพติด  ปญหาวัยรุน  ใหความรูเพ่ือปลูกฝงใหเปนสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี 

๗. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยจัดแหลงเรียนรู ไดแก หองสมุด หองปฏิบัติการทาง
ภาษา  หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและอนามัย ใหบริการหองพยาบาล มีบริการใหความรูแกผูเรียน 
เพ่ือปองกันโรคระบาดอยางทันเหตุการณ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
 วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหผู เรียนบำเพ็ญตนให เปนประโยชนตอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และ
ประเทศชาต ิ

๒. เพ่ือใหผูเรียนออกแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารประโยชนอยางสรางสรรคตามความ
ถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

๓. เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 

๕. เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
แนวการจัดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทำ
ประโยชนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม  ความเสียสละตอสังคม มีจิตใจมุงทำประโยชนตอครอบครัว ชุมชนและสังคม
กิจกรรมสำคัญ ไดแก กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน  กิจกรรมสรางสรรคสังคม กิจกรรมดำรงรักษา สืบ
สาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ี
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 เวลาเรียนสำหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนในสวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน จัดสรรเวลาใหผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๖ รวม ๖ ป จำนวน ๖๐ ชั่วโมง
(เฉลี่ยปละ  ๑๐ ชั่วโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ในระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๖ เปนการจัด
กิจกรรมภายในเวลาเรียน โดยใหผูเรียนรายงานแสดงกรเขารวมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู
รับรองผลการเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 
 

แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 โรงเรียนวัดชนะสงคราม กำหนดแนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดังนี ้

๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม   
  ๑.๑  การตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียน  ไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของ

เวลาเรียนตลอดปการศึกษา 
 ๑.๒  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของ

ผูเรียน  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกผลการเรียนรู  และผานทุกผลการเรียนรู  โดยแตละผลการ
เรียนรูผานไมนอยกลารอยละ  ๕๐  หรือมีคุณภาพในระดับ  ๑  ขึ้นไป 

 ๑.๓  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียน
ตามเกณฑ  ขอ  ๑.๑  และขอ  ๑.๒  ถือวาผูเรียนมีผลการเรียน  “ผ”  ผานการประเมินกิจกรรมและ
นำผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 ๑.๔  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไม
เปนไปตามเกณฑ  ขอ  ๑.๑  และขอ  ๑.๒  ถือวาผูเรียนมีผลการเรียน  “มผ”  โรงเรียนตองจัดซอม
เสริมใหผูเรยีนทำกิจกรรมในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทำจนครบถวน  แลวจึงเปลี่ยนผลการ
เรียนจาก  “มผ”  เปน  “ผ”  และนำผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการตัดสิน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑  กำหนดใหผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ของผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศกึษา 
 ๒.๒  ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินการรวมกิจกรรมพัฒนาผู เรียนของผู เรียนเปน

รายบุคคลตามเกณฑที่โรงเรียนกำหนด  ผูเรียนจะตองผานกิจกรรม  ๓  กิจกรรมสำคัญดังนี ้
 ๒.๒.๑  กิจกรรมแนะแนว 
 ๒.๒.๒  กิจกรรมนักเรียน  ไดแก 
  ๑.  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   
  ๒.  กิจกรรมชุมนุม 
 ๒.๒.๓  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
 ๒.๓  การนำเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 
 ๒.๔  เสนอผูบริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผาน

เกณฑการจบแตละระดับการศกึษา 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                                               กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปที  ๑ - ๖                        เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ป 

รูจักและเขาใจตนเอง  รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  มีเจต
คติท่ีดีตอการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  สามารถปรับตัวใหดำรงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข  รูจักตนเองในทุกดาน  รูความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง               
รูและเขาใจโลกของงานอาชีพอยางหลากหลาย มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  รูขอมูลอาชีพ  สามารถ
เลือกตนแนวทางในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม  มีการเตรียมตัวสูอาชีพ  สามารถวางแผน
เพ่ือประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่จำเปนในการประกอบ
อาชีพและพัฒนางานใหประสบความสำเร็จเพ่ือสรางฐานะทางเศรษฐกิจใหกับตนเอง ครอบครัว  
ชุมชนและประเทศชาติ 

พัฒนาตนเองในดานการเรียนอยางเต็มศักยภาพ  รูจักแสวงหาความรูใฝรูใฝเรียนใหเปนคนดี
มีความรูและทักษะทางวิชาการ  รูจักแสวงหาและใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือ
การศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ มีวิธีการเรียนรู  มีทักษะการคิด  แกปญหาอยางสรางสรรค  คิด
เปน  ทำเปน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เอื้ออาทรและสมานฉันท  เพ่ือดำรงชีวิตอยูรวมกันอยางสงบสุข
ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  รูจัก เขาใจ  รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน เกิดการ
เรียนรูสามารถวางแผนการเรียนรู อาชีพ  รวมทั้งการดำเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการ
เรียนรูสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  พ่ึงตนเองไดมีทักษะใน
การเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดีและจิตสำนึกในการ
ทำประโยชนตอครอบครัว  สังคมและประเทศชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู   รูจัก  เขาใจ  รัก  และเห็นคณุคาในตนเองและผูอ่ืน 
๒. เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาตอ อาชีพ  รวมทั้ง

การดำเนินชีวิต และมีทักษะทางสังคม 
๓. เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม  และอยูรวมกับผูอื่นได

อยางเหมาะสม 
๔. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
รวม  ๔  จุดประสงคการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน        กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปที  ๑                              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

เปดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยใหศึกษา  
วิเคราะห  วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู  โดยเนนระบบหมูและปฏิบัติกิจกรรมตามคำ
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง  เรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงใชสัญลักษณสมาชิกลูกเสือสำรอง
ที่มีความเปนเอกลักษณรวมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนดวยความสนใจ  ใฝรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชุมกอง  ในเรื่องตอไปนี้ 

เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู 
(แกรนดฮาวล)  การทำความเคารพเปนรายบุคคล  การจับมือซาย ระเบียบแถว  เบื้องตน                    
คำปฏิญาณ  กฎและคติพจนของลูกเสือสำรอง 

ลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๑  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การคนหาธรรมชาติ  
ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศตาง ๆ การฝมือ  กิจกรรมกลางแจง  การบันเทิง  การผูก
เงื่อน  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง 

เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑  สามารถปฏิบัติตามคำ 
ปฏิญาณ  กฎ และคติพจนของลูกเสือสำรอง   มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟงและ

พ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  รูจักบำเพ็ญตนเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน  รูจักทำการฝมือและฝกฝนทำกิจกรรมตาง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษา
และสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ  เชื่อฟงและพ่ึงพาตนเองได 
๒. มีความซื่อสัตย  สุจริต   มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 
๔. ทำการฝมือและฝกฝนการทำกิจกรรมตาง ๆ  ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี   วัฒนธรรมประเพณี   ภูมิปญญาทองถ่ิน และ               

ความมั่นคง 
๖. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอน 
๗. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
รวม  ๗  จุดประสงคการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปที  ๒                     เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

เปดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมใหศึกษา  
วิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู  โดยเนนระบบหมู  และปฏิบัติตามคำ
ปฏิญาณ  คติพจนและกฎของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงใชสัญลักษณ
สมาชิกลูกเสือสำรองท่ีมีความเปนเอกลักษณรวมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนดวยความสนใจใฝรู  
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชุมกองในเรื่องตอไปนี้ 

ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๒  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพ
หมู (แกรนฮาวล)  การทำความเคารพเปนรายบุคคล  การจับมือซาย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ             
กฎ และคติพจนของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การคนหาธรรมชาติ
การอนุรักษทรัพยากรในชุมชนทองถ่ิน  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศ           
ตาง ๆ  การฝมือที่ใชวัสดุเหลือใชในทองถิ่น  กิจกรรมกลางแจง  การบันเทิงที่สงเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิตและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมลดภาวะโลกรอน 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๒  สามารถปฏิบัติตามคำ
ปฏิญาณ  กฎและคติพจนของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟงและพ่ึงตนเอง               
มีความซื่ อสั ตยสุ จริต   มี ระเบี ยบวินั ย   และเห็นอกเห็ น ใจ   รู จั กบ ำเพ็ญ เพ่ื อสั งคมและ
สาธารณประโยชน  รูจักทำการฝมือและฝกฝนทำกิจกรรมตาง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและ
สงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน   อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  
ความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. มีนิสัยในการสังเกต   จดจำ  เชื่อฟงและพ่ึงตนเองได 
๒. มีความซื่อสัตย  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
๔. ทำการฝมือและฝกฝนทำกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  ลดภาวะโลกรอน  สามารถประยุกตใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
รวม  ๖  จุดประสงคการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๑๐๖ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน            กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๓) 
ชั้นประถมศึกษาปที  ๓                                           เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 
คำอธิบายรายวิชา 

เปดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมใหศึกษา  
วิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู  โดยเนนระบบหมู  และปฏิบัติตามคำ
ปฏิญาณ  คติพจนและกฎของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงใชสัญลักษณ
สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเปนเอกลักษณรวมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนดวยความสนใจใฝรูตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชุมกองในเรื่องตอไปนี ้

ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๓  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพ
หมู  (แกรนฮาวล)  การทำความเคารพเปนรายบุคคล  การจับมือซาย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ              
กฎ และคติพจนของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การคนหาธรรมชาติ
การอนุรักษทรัพยากรในชุมชนทองถ่ิน  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศ            
ตาง ๆ  การฝมือที่ใชวัสดุเหลือใชในทองถิ่น  กิจกรรมกลางแจง  การบันเทิงที่สงเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิตและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมลดภาวะโลกรอน 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๓ สามารถปฏิบัติตามคำ
ปฏิญาณ กฎและคติพจนของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟงและพ่ึงตนเอง มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ รูจักบำเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน รูจักทำ
การฝมือและฝกฝนทำกิจกรรมตาง ๆ  ตามความเหมาะสม รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงของชาติ และ
สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟงและพ่ึงตนเองได 
๒. มีความซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
๔. ทำการฝมือและฝกฝนทำกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอน สามารถประยุกตใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
รวม  ๖  จุดประสงคการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๑๐๗ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน               กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ) 
ชั้นประถมศึกษาปที  ๔                             เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

เปดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใหศึกษา 
วิเคราะห วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู โดยเนนระบบหมู  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำ
ปฏิญาณ คติพจน  และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริง  ใชสัญลักษณสมาชิก
ลูกเสือสามัญที่มีความเปนเอกลักษณรวมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนดวยความสนใจ  ใฝรูและมี
จิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  ลดภาวะโลก
รอนและประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรูเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ 
Load  Baden  Powell  พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  การทำความเคารพ การแสดงรหัส  การจับ
มือซาย  กิจกรรมกลางแจง  ระเบียบแถวทามือเปลา  ทามือไมพลวง  การใชสัญญามือและนกหวีด 
การตั้งแถวและการเรียนแถว 

เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  
และคติพจนของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย  
สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  ทำการ
ฝมือและฝกฝนการทำกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและ
สงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชนและสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟงและพ่ึงตนเองได 
๒. มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสงเสริมและสาธารณะประโยชน 
๔. ทำการฝมือและฝกฝนทำกิจกรรมตาง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
๕. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  และความมั่นคง          

ของชาติ 
๖. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ลดภาวะโลกรอน 
๗. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม  ๗  จุดประสงคการเรียนรู 
 

 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๑๐๘ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                   กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือโท) ) 
ชั้นประถมศึกษาปที  ๕              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

เปดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยใหศึกษา  
วิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู  โดยเนนระบบหมู  และปฏิบัติกิจกรรมตาม
คำปฏิญาณ  คติพจนและกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรูจากคิดและปฏิบัติจริง  ใชสัญลักษณสมาชิก
ลูกเสือสามัญที่มีความเปนเอกลักษณรวมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนดวยความสนใจ  ใฝรู             
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ลดภาวะโลกรอนและ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใชทักษะในทางวิชาลูกเสือ  การรูจักดูแลตนเอง  
การชวยเหลือผูอื่น  การเดินทางไปยังสถานท่ีตาง ๆ  ทำงานอดิเรก  และเรื่องที่สนใจ 

เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  
และคติพจนของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย  
สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  ทำการ
ฝมือและฝกฝนการทำกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและ
สงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชนและสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟงและพ่ึงตนเองได 
๒. มีความซื่อสัตยสุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสงเสริมและสาธารณะประโยชน 
๔. ทำการฝมือและฝกฝนทำกิจกรรมตาง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
๕. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  และความมั่นคง            

ของชาติ 
๖. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ลดภาวะโลกรอน 
๗. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม  ๗  จุดประสงคการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | ๑๐๙ 
 

หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัชนะสงคราม พุทธศกัราช ๒๕๖๔

คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                 กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือเอก) ) 
ชั้นประถมศึกษาปที  ๖              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

เปดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยใหศึกษา 
วิเคราะห วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู  โดยเนนระบบหมู และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ 
คติพจน และกฎของลูกเสือสามัญ วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพ่ึงตนเอง การผจญภัย              
การใชสัญลักษณ  สมาชิกลูกเสือสามัญ  ที่มีความเปนเอกลักษณรวมกัน เรียนรูจากการคดิและปฏิบัติ
จริง ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินดวยความสนใจ ใฝรู และประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะ
โลกรอน 

เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  
และคติพจนของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย  
สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  ทำการ
ฝมือและฝกฝนการทำกิจกรรตาง ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและ
สงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชนและสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟงและพ่ึงตนเองได 
๒. มีความซื่อสัตยสุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสงเสริมและสาธารณะประโยชน 
๔. ทำการฝมือและฝกฝนทำกิจกรรมตาง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
๕. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  และความมั่นคง             

ของชาติ 
๖. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ลดภาวะโลกรอน 
๗. สามารถประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม  ๗  จุดประสงคการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชา 
กจิกรรมพัฒนาผูเรียน          กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
ชั้นประถมศึกษาปที  ๑ - ๖                                เวลา  ๑๐  ชั่วโมง/ป 

ฝกปฏิบัติกิจกรรมดวยความสมัครใจผานกิจกรรมที่หลากหลาย  ฝกการทำงานที่สอดคลอง
กับชีวิตจริง  ตลอดจนสะทอนความรู  ทักษะ และประสบการณ  สำรวจและใชขอมูลประกอบการ
วางแผนอยางเปนระบบ  เนนทักษะการคิดวิเคราะห  และใชความคิดสรางสรรค  การบริการดาน  
ตาง ๆ  ที่ เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม  เสริมสรางความมีน้ำใจ  เอ้ืออาทร  ความเปน
พลเมืองดีและความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัวและสังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชนในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหผู เรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ  สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนอยางสรางสรรคตาม
ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม  
จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค มีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และ
สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. บำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
๒. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนอยางสรางสรรค ตามความ

ถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
๓. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
๔. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๕. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
รวม  ๕  จุดประสงคการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน        กิจกรรมนักเรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 
ชั้นประถมศึกษาปที  ๑ - ๖                       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ป 

ปฏิบัติ กิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความตองการ เพ่ือพัฒนาความรู   
ความสามารถดานการคดิวิเคราะห  สังเคราะหใหเกิดประสบการณทั้งดานวิชาการ และพ้ืนฐานอาชีพ  
ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพอยางรอบดาน  เพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ  มีความสามารถใน
การสื่อสาร  มีทักษะการคิด แกปญหา  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการทำงาน
และการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  
ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงานรักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ 

เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความตองการของตน            
ไดพัฒนาความรู  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  ใหเกิดประสบการณท้ังทักษะทาง
วิชาการ  ทักษะอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
สวนรวม  คิดเปน  ทำได  ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกตหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. ปฏิบัตกิิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความตองการของตน 
๒. มีความรู  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะหใหเกิดประสบการณ ทั้งทาง

วิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
๓. ใชเวลาวางใหเกดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
๔. มุงมั่นในการทำงานและทำงานรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีประชาธิปไตย 
๕. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม 
รวม  ๕  จุดประสงคการเรียนรู 
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                                                               เกณฑการจบการศึกษา 

เกณฑการจบระดับประถมศึกษา 
๑.  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จำนวน  ๘๔๐  ชั่วโมง และรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน               

๔๐  ชั่วโมง และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผานทุกรายวิชา 
๒.  ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ระดับ  “ผาน” ขึ้นไป 
๓.  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน”  ขึ้นไป 

 ๔.  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและไดรับการตัดสินผลการเรียน  “ผาน”                    
ทุกกิจกรรม 

                                                                       การจัดการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร  ผูสอนพยายามคัดสรร 
กระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระที่กำหนดไวในหลักสูตร ๘ กลุม
สาระการเรียนรู  รวมท้ังปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปน
สมรรถนะสำคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

หลักการจัดการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ยึดหลักวา ผูเรียนมีความสำคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  ยึด
ประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมองเนนให
ความสำคัญทั้งความรู และคุณธรรม  

กระบวนการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสำคัญ ผู เรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลาย เปนเครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่จำเปน
สำหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา 
เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอน จึง
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จำเปนตองศึกษาทำความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัด
กระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การออกแบบการจัดการเรียนรู 

 ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด  สมรรถนะ
สำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน  แลวจึง
พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลงเรียนรู การวัด
และประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด   

บทบาทของผูสอนและผูเรียน 

บทบาทของผูสอน 
๑. ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  แลวนำขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู ที่ทาทายความสามารถของผูเรียน 
๒.  กำหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะกระบวนการ             

ที่เปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคณุลักษณะอันพึงประสงค  
๓. ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผูเรียนไปสูเปาหมาย  
๔. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู  และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู  
๕.  จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
๖. ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติ            

ของวชิา  และระดับพัฒนาการของผูเรียน  
๗. วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 
บทบาทของผูเรียน 
๑. กำหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 
๒. เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ตั้งคำถาม คิดหา

คำตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตางๆ   
๓. ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง นำความรูไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ  
๔. มีปฏิสัมพันธ ทำงาน ทำกิจกรรมรวมกับกลุมและครู  
๕. ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
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                                                                            สื่อการเรียนรู 

สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู  ใหผูเรียนเขาถึง
ความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อ
การเรียนรูมีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรู
ตางๆ ที่มีในทองถ่ิน การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการ
เรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุง
เลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวเพ่ือนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรูท่ีสามารถ
สงเสริมและสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพ่ือพัฒนาให
ผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริง  สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หนวยงานที่เก่ียวของและผูมี
หนาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรดำเนินการดังนี้   
 ๑. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขาย 
การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน 
รวมทั้งจัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 
 ๓. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอง 
กับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ   
 ๕. ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
 ๖. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อและการใชสื่อ 
การเรียนรูเปนระยะๆ และสม่ำเสมอ 

ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษา ควร
คำนึงถึงหลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย 
ไมกระทบความมั่นคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนำเสนอท่ีเขาใจ
งาย และนาสนใจ   
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                                                การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ    
การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน  และเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของ
ผูเรียน ใหประสบผลสำเร็จนั้น  ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปน
เปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความกาวหนา และความสำเร็จทางการเรียนของผูเรียน  ตลอดจนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ
สงเสริมใหผูเรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน ๔ ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี ้

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการ
เรียนรู  ผูสอนดำเนินการเปนปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมิน
อยางหลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปด
โอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผานตัวชี้วัด
ใหมีการสอนซอมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการ
เรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่จะตอง
ไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียน
การสอนของตนดวย ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินท่ีสถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล 
การเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  นอกจากนี้เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด 
รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผูปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือใชเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ดำเนินการโดยประเมินคณุภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดย
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เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้
ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาต ิเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียน ในชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลใน
การเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือนำไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด
การศกึษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ขอมูลการประเมินในระดับตางๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความ
แตกตางระหวางบุคคลที่จำแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุม
ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุมผูเรียนที่มีปญหาดาน
วินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุม
พิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการ
ดำเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที ปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสำเร็จ
ในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทำระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปน
ขอกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหบุคลากรที่เก่ียวของทุกฝายถือปฏิบัติ
รวมกัน  

การวัดและประเมินผลการเรียน 
๑. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 
 ๑.๑  การตัดสินผลการเรียน 
        ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ผูสอนตองคำนึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละ
คนเปนหลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องในแตละภาคเรยีน รวมทั้ง
สอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    

  ระดับประถมศึกษา 
   (๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   (๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด ผานตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด 
   (๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

  (๔) ผู เรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่
สถานศึกษากำหนด ในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  

    การพิจารณาเลื่อนชั้น ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และสถานศึกษา
พิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผันให
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เลื่อนชั้นได แตหากผูเรียนไมผานรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนใน
ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ำชั้นได ทั้งนี้ใหคำนึงถึงวุฒิภาวะ
และความรูความสามารถของผูเรียนเปนสำคัญ 

 ๑.๒  การใหระดับผลการเรียน 
   ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา

สามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคณุภาพการปฏิบัติของผูเรียน  เปนระบบตัวเลข  ระบบ
ตัวอักษร ระบบรอยละ และระบบที่ใชคำสำคัญสะทอนมาตรฐาน  

   การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น 
ใหระดับผล การประเมินเปน ดีเยี่ยม  ด ี และผาน 

   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม 
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด และใหผลการเขารวม
กิจกรรมเปนผาน และไมผาน 

 ๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
     การรายงานผลการเรียนเป นการสื่ อสารใหผู ปกครองและผู เรียนทราบ

ความกาวหนาในการเรียนรูของผู เรียน ซึ่ งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทำ
เอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

   การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนที่
สะทอนมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 

๒.  เกณฑการจบการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑกลางสำหรับการจบการศึกษาเปน              

๑ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา  
 ๒.๑  เกณฑการจบระดับประถมศึกษา 
   (๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสรางเวลา

เรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  
   (๒) ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผานเกณฑการประเมินตามที่

สถานศึกษากำหนด 
   (๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑ

การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
   (๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการ

ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
   (๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการ

ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง 

การศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผูดอยโอกาส 
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหคณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผูที่เกี่ยวของ 
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ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรูตามหลักเกณฑในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

 

                                                            เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา เปนเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ขอมูลและสารสนเทศที่
เก่ียวของกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้  

๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 ๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน เปนเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียน

ของผูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาจะตองบันทึก
ขอมูลและออกเอกสารนี้ใหผูเรียนเปนรายบุคคล เมื่อผูเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา                
(ชั้นประถมศกึษาปที่ ๖)  

 ๑.๒  แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึก
รายชื่อและขอมูลของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖)  

๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  
 เปนเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู และขอมูลสำคัญ 

เก่ียวกับผูเรียน เชน  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียน
สะสม ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอ่ืนๆ  ตามวัตถุประสงคของการนำเอกสารไปใช 

 

                                                             การเทียบโอนผลการเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนในกรณีตางๆไดแก การยายสถานศึกษา 
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเขารับการศึกษาตอ 
การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู 
ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ เชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบัน              
การฝกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรก 
ที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ทั้งนี้ ผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษา
ตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยางนอย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผูเรียนจาก 
การเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา/จำนวนหนวยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน  
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่ใหขอมูลแสดงความรู ความสามารถ
ของผูเรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียนโดยการทดสอบดวยวิธีการตางๆ ทั้งภาค
ความรูและภาคปฏิบัติ   
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 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  
การเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศกึษาธิการ 
 

                                                            การบริหารจัดการหลักสูตร  

        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจใหทองถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในแตละระดับ ตั้งแตระดับชาติ ระดับทองถิ่น จนถึงระดับ
สถานศึกษา มีบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน สงเสริม การใชและพัฒนา
หลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดไวในระดับชาติ 
         ระดับทองถิ่น ไดแก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หนวยงานตนสังกัดอ่ืน ๆ เปนหนวยงานที่
มีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เปนตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กำหนดในระดับชาติใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน เพื่อ
นำไปสูการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา  สงเสริมการใชและพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให
ประสบความสำเร็จ โดยมีภารกิจสำคัญ คือ  กำหนดเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
ในระดับทองถ่ินโดยพิจารณาใหสอดคลองกับสิ่งที่เปนความตองการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การ
เรียนรูทองถ่ิน ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับทองถ่ิน  รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวย
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน สงเสริม ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห และ
รายงานผลคุณภาพของผูเรียน  

สถานศึกษามีหนาที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใช
หลักสูตร  การเพ่ิมพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรจัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตองพิจารณาให
สอดคลอง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือ
หนวยงาน สังกัดอ่ืนๆ ในระดับทองถ่ินไดจัดทำเพ่ิมเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในสวนที่
เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน และความตองการของผูเรียน  โดยทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  

 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
ที่ …....../2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
       ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2550 

………............................………………. 
 ดวย กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ใหใชมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยใหเริ่มใชในปการศึกษา 2561 ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
และ 4 นั้น เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๗ ที่กำหนดใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาที่
จัดทำสาระของหลักสูตรเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ ในสวนที่เก่ียวกับสภาพของปญหาในชุมชน และสังคมภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึง 
ประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๓๔ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ จึง
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดชนะสงคราม ดังนี ้
 
คณะกรรมการอำนวยการ 

1.  นางสาวสุปราณี      อุปรา                 ประธาน 
2.  นายณัฐพล            ยินดี                  รองประธานกรรมการ 
3.  นายตอยศ  นาคะนาท     กรรมการ 
4.  นางกานตกันต  แกวพรายตา                                               กรรมการ 
5.  นางนิติญา  จันทรตรี                                                    กรรมการ 
6. นางสาวธัญญารัตน ดวงจิตต      กรรมการ 
7.  นายเทวนนท   บัวแยม                                       กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่  ใหคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแกคณะกรรมการฝายตางๆเพ่ือใหการดำเนินการไปดวยความ 
         เรียบรอย 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1  นายณัฐพล    ยินดี            ประธาน 
1.2  นางสาวธัญญารัตน         ดวงจิตต                                         กรรมการ  
1.3  นางสาวนินันญา            ออนอินทร                                       กรรมการ 
1.4  นางนิติญา                   จันทรตรี                                         กรรมการ 



  
 

1.5  นายตอยศ                   นาคะนาท                                       กรรมการ 
1.6  นางกานตกันต              แกวพรายตา                                    กรรมการ 
1.7  นายเทวนนท                บัวแยม                             กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่   1. จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร โดยมีสวนประกอบตางๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              โรงเรียนวัดชนะสงคราม 

2. จัดทำหนวยการเรียนรูโดยใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. จัดทำคำอธิบายรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู และแผนจัดการเรียนรู 
4. รวบรวมเอกสารที่ทำเสร็จสงฝายวิชาการเพ่ือตรวจแกไขและจัดทำรูปเลม 
5. ติดตามการใชหลักสูตรสถานศกึษาของกลุมสาระตางๆที่รับผิดชอบ 

 2. คณะกรรมการดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2.1  นายเทวนนท   บัวแยม               ประธาน 
2.2  นางสาวปุณฑริกา  ฤดีกิจดำรง                                 กรรมการ 

หนาที่   1. วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. ออกแบบเอกสารประเมินการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  3. จัดทำคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดชนะสงคราม 

3.  คณะกรรมการประเมินผลการใชหลักสูตร 
3.1  นางสาวธัญญารัตน   ดวงจิตต                     ประธาน 
3.2  นายณัฐพล                 ยินด ี                  กรรมการ 
3.3  นางสาวปุณฑริกา         ฤดีกิจดำรง                                       กรรมการ 
3.4  นางกานตกันต             แกวพรายตา    กรรมการ 
3.5  นายเทวนนท  บัวแยม              กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่   1. ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรเปนระยะ และเมื่อสิ้นสุดการใชหลักสูตร 
  2. สรุปรายงานผูบริหารเพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตอไป   
    
 
                                       สั่ง ณ วันที่  1  มิถุนายน  2564 
 
       
 
 
 

  
                  (นางสาวสุปราณี  อุปรา) 

                          ผูอำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม  




