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หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

พุทธศักราช 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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๒ 

 
 

ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
………………………………. 

 ตามท่ีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเริ่มใช้
หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนทุกระดับชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสามารถ ตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ในสังคมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินัยคำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และเป็นไปตาม
คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่ม
สาระการการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ จึงประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนนิคม
สร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ดังปรากฏแนบท้ายประกาศนี้แทนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  พุทธศักราช 
๒๕๖๒ 

อนึ่งการใช้หลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  มีอำนาจในการ
เพิ่มเติม ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษา   

  ท้ังนี้หลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖   เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนนี้
ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

               (นายชลอ  เกิดเจริญ)                                         ( นางสาวปัทมา  สุขสบาย ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน           ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 
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๓ 

 

คำนำ 
   

หลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๓  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้การจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความ

เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล 

สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกใน

ความเป็นไทย มีระเบียบวินัยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 

คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม   มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมา

พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล (Thailand ๔.๐)  เตรียมความพร้อมการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ตอบสนองนโยบายสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือก้าวสู่สังคมคุณภาพ มี

ความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  และเป็นไปตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/

๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ คำสั่งสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ

เรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ซึ่งมี

องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตร  ๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนนำ  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  คำอธิบายรายวิชา  

เกณฑ์การจบการศึกษา      

  หลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี้มีรายละเอียดและเนื้อหาสาระสำคัญเพียงพอ ที่สามารถจะ

นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถานศึกษา   

 

                                                                    นางสาวปัทมา  สุขสบาย 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  
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หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๔ 

 
สารบัญ 

 
เรื่อง            หน้า 
ประกาศโรงเรียน          ก 
คำนำ            ข 
สารบัญ            ค 
ส่วนที่ ๑    
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ ๑๐      ๕ 

ความนำ           ๖ 
 วิสัยทัศน์          ๗ 
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน        ๘ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์        ๙ 
ส่วนที่ ๒ 
 โครงสร้างเวลาเรียน          ๑๐ 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี         ๑๕ 
ส่วนที่ ๓ 
 คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน          
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ๒๑ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       ๒๙ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ๔๐ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ๔๗ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      ๖๓ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ๗๓ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       ๘๕ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ       ๙๒ 
  คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร)           ๑๐๐ 
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                 ๑๐๗ 
ส่วนที่ ๔ 
 เกณฑ์การจบการศึกษา                 ๑๑๕ 

 
 
 
 

ค 
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๕ 

 

ส่วนที่ ๑ 
ส่วนนำ 

 

 
 

ที่มา : https://www.attth.org 
 
 

https://www.attth.org/
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๖ 

ความนำ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 
สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนเริ่มดำเนินการใช้หลักสูตรใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์  
จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้ เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิด
โอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อม
และจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  มีความพร้อม
ในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริงและมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้การจัดทำหลักสูต รใน
ระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ค าดหวังได้ ทุกฝ่าย                    
ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๗ 

วิสัยทัศน์หลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้นำของสังคมมี
จิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานสามารถผลิต
นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Corporate  objective) 
๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็น
พลเมืองดีของชาติ  

๒. ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เป็นนัก
คิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี   
 ๓.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
           ๔. สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

๕. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖. สถานศึกษาใช้งบประมาณและทรัพยากรขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 

  “นักเรียนอ่านออก เขียนได้  มีความรู้คู่คุณธรรม  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑               
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพ้ืนฐานความเป็นไทยโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

๑. จัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Digital) เพ่ือการเป็นนวัตกร 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๘ 

๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย(Green School) และ
เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าประสงค์ 
      ๑. ผู้เรียนมีสุขภาพดี   มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้ใฝ่หาความรู้  สามารถสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติให้เกิดผล 

โดยมุ่งเน้นการใช้ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C) ทักษะการคิดคำนวณ การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 

       ๓. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสุขภาพกายและ 
สุขภาพจิตที่ดี  
           ๔. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการและด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑๒ ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 

       ๕. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
           ๖. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน และกระบวนการนิเทศ ตามมาตรฐาน
การศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินภายนอก   

        ๗. โรงเรียนมีความเข็มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น  สวยงาม ปลอดภัย
(Green School) และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

        ๘. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแบบความร่วมมือ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๓  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๙ 

 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

๑. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อยา่งพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการทำงาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตเป็นสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๐ 

             ส่วนที่ ๒ 
โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวัดระยอง ๖ 

  ๑. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 
ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ 120 120 120 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  - ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

ศาสตร์พระราชา 80 80 80 80 80 80 
The Kids พิชิตคอร์รัปชั่น 40 40 40 40 40 40 
Coding Kids 40 40 40 - - - 
รักเมืองไทย - - - 40 40 40 
หน้าที่ชาวพุทธ 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง / ปี 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๑ 

 จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) เรียนทั้งปีเท่ากับ ๑ ,๐๐๐ ชั่วโมง  
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิด
สร้างสรรค์ท่ีดีมีประโยชน์มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติร่วมกันให้จัดการเรียน
การสอนในชั่วโมง “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖   โดยไม่นำคะแนน
และระดับผลการเรียนในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ไปคิดรวมและตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน ใน
โครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีกิจกรรมและจำนวนชั่วโมงดังนี้    
 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ชั้น  ป.๑ - ๓ จำนวน    ๕   ชั่วโมง / สัปดาห์   

๑. ศาสตร์พระราชา     จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
๒. The Kids พิชิตคอร์รัปชัน   จำนวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. Coding Kids      จำนวน  ๑ ชั่วโมง 
๔. หน้าที่ชาวพุทธ     จำนวน  ๑ ชั่วโมง 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ชั้น   ป.๔ - ๖ จำนวน    ๕   ชั่วโมง / สัปดาห์   

๑. ศาสตร์พระราชา     จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
๒. The Kids พิชิตคอร์รัปชัน   จำนวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. รักเมืองไทย     จำนวน  ๑ ชั่วโมง 
๔. หน้าที่ชาวพุทธ     จำนวน  ๑ ชั่วโมง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๒ 

รหัสรายวิชาของโรงเรยีนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ท 11101  ภาษาไทย       จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ท 12101  ภาษาไทย       จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ท 13101  ภาษาไทย       จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ท 14101  ภาษาไทย       จำนวน  160  ชั่วโมง 
 ท 15101  ภาษาไทย       จำนวน  160  ชั่วโมง 
 ท 16101  ภาษาไทย       จำนวน  160  ชั่วโมง 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ค 11101  คณิตศาสตร์       จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ค 12101  คณิตศาสตร์       จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ค 13101  คณิตศาสตร์       จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ค 14101  คณิตศาสตร์       จำนวน  160  ชั่วโมง 
 ค 15101  คณิตศาสตร์       จำนวน  160  ชั่วโมง 
 ค 16101  คณิตศาสตร์       จำนวน  160  ชั่วโมง 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ว 11101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ว 12101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ว 13101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ว 14101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จำนวน  120  ชั่วโมง 
 ว 15101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จำนวน  120  ชั่วโมง 
 ว 16101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จำนวน  120  ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ส 11101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส 12101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส 13101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส 14101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ส 15101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ส 16101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน  80  ชั่วโมง 
 
 ส 11102  ประวัติศาสตร์      จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส 12102  ประวัติศาสตร์       จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส 13102  ประวัติศาสตร์       จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส 14102  ประวัติศาสตร์       จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส 15102  ประวัติศาสตร์       จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส 16102  ประวัติศาสตร์       จำนวน  40  ชั่วโมง 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน 
 พ 11101  สุขศึกษาและพลศึกษา     จำนวน  40  ชั่วโมง 
 พ 12101  สุขศึกษาและพลศึกษา    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 พ 13101  สุขศึกษาและพลศึกษา    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 พ 14101  สุขศึกษาและพลศึกษา    จำนวน  80  ชั่วโมง 
 พ 15101  สุขศึกษาและพลศึกษา    จำนวน  80  ชั่วโมง 
 พ 16101  สุขศึกษาและพลศึกษา    จำนวน  80  ชั่วโมง 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ศ 11101  ศิลปะ       จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ศ 12101  ศิลปะ       จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ศ 13101  ศิลปะ       จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ศ 14101  ศิลปะ       จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ศ 15101  ศิลปะ       จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ศ 16101  ศิลปะ       จำนวน  80  ชั่วโมง 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ง 11101  การงานอาชพี      จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ง 12101  การงานอาชพี      จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ง 13101  การงานอาชพี      จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ง 14101  การงานอาชีพ      จำนวน  ๔0  ชั่วโมง 
 ง 15101  การงานอาชีพ      จำนวน  ๔0  ชั่วโมง 
 ง 16101  การงานอาชีพ      จำนวน  ๔0  ชั่วโมง 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
รายวิชาพื้นฐาน 
 อ 11101  ภาษาอังกฤษ      จำนวน  160  ชั่วโมง 

 อ 12101  ภาษาอังกฤษ      จำนวน  160  ชั่วโมง 

 อ 13101  ภาษาอังกฤษ      จำนวน  160  ชั่วโมง 

 อ 14101  ภาษาอังกฤษ      จำนวน  80  ชั่วโมง 
 อ 15101  ภาษาอังกฤษ      จำนวน  80  ชั่วโมง 
 อ 16101  ภาษาอังกฤษ      จำนวน  80  ชั่วโมง 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 อ 11201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 อ 12201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 อ 13201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 อ 14201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    จำนวน  40  ชั่วโมง 

อ 15201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    จำนวน  40  ชั่วโมง 
อ 16201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    จำนวน  40  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๕ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 

 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
 แนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือเนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 200 

 ศาสตร์พระราชา 80 
 The Kids พิชิตคอร์รัปชัน 40 
 Coding Kids 40 
 หน้าที่ชาวพุทธ 40 

 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๖ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
 แนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือเนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 200 
 ศาสตร์พระราชา 80 
 The Kids พิชิตคอร์รัปชัน 40 
 Coding Kids 40 
 หน้าที่ชาวพุทธ 40 

 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๗ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
อ ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
 แนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือเนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 200 
 ศาสตร์พระราชา 80 
 The Kids พิชิตคอร์รัปชัน 40 
 Coding Kids 40 
 หน้าที่ชาวพุทธ 40 

 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๘ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑๒๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
อ ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
 แนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือเนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 200 
 ศาสตร์พระราชา 80 
 The Kids พิชิตคอร์รัปชัน 40 
 Coding Kids 40 
 หน้าที่ชาวพุทธ 40 

 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๙ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
 แนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือเนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 200 
 ศาสตร์พระราชา 80 
 The Kids พิชิตคอร์รัปชัน 40 
 รักเมืองไทย 40 
 หน้าที่ชาวพุทธ 40 

 
 

 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๒๐ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑๒๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
 แนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือเนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ๒๐๐ 

 ศาสตร์พระราชา 80 
 The Kids พิชิตคอร์รัปชัน 40 
 รักเมืองไทย 40 
 หน้าที่ชาวพุทธ 40 

 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๒๑ 

 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๒๒ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑          เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   
 

บอกความหมายของคำและข้อความ ต่อคำคล้องจองง่าย ๆ ตอบคำถาม เล่าเรื่องย่อ คาดคะเน
เหตุการณ์ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ นำเสนอเรื่องที่ อ่าน บอกความหมายของ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ฝึกท่องคำขวัญของจังหวัดระยอง จำบทอาขยานตามที่กำหนด
และบทร้อยกรองตามความสนใจ  

   โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด  ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ ฝึกอ่านออก
เสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ ฝึกทักษะในการฟัง ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตามตอบ
คำถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์  
ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทยเขียนสะกดคำ  

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  มีมารยาทในการอ่าน มีมารยาทในการเขียน เน้นมารยาท
ในการฟังการดูและการพูดสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ภาษาไทย ภาษาถิ่นระยอง และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
 

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  
 รวมทั้งหมด   ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๒๓ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒         เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       
 

อธิบายความหมายของคำและข้อความที่ อ่าน  ตั้งคำถามตอบคำถาม ระบุใจความสำคัญและ
รายละเอียดของเรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ ฝึกจับใจความ
สำคัญจากเรื่อง  ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่นระยองเพลงผีลิงลม ของชาวบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ท่องจำ
บทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตาม
เจตนาของการสื่อสาร บอกลักษณะคำคล้องจอง เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นระยองได้เหมาะสม
กับกาลเทศะ 

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวน การกลุ่ม 
กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ ใช้ทักษะการฟัง การดู
และการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด ฝึกอ่านออกเสียงคำคำคล้องจอง  
ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ เขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ ฝึกทักษะการฟัง  ฟังคำแนะนำ  คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม 
เล่าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  ฝึกทักษะการเขียน
พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย เขยีนสะกดคำ  

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย มีมารยาทในการ
อ่าน การเขียน มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาถ่ินระยอง และ
ตัวเลขไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ป.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    

  รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๒๔ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓           เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       
 

อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ตั้งคำถาม ตอบคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ 
คาดคะเนเหตุการณ์ เล่ารายละเอียดบอกสาระสำคัญ สรุปความรู้  ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพ่ือนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย
และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำอธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่และแผนภูมิ  ระบุข้อคิด
ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สรุปความรู้ ข้อคิดจากเพลงพื้นบ้านเพลงเชิญผีแม่ศรี 
ของชาวบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพลงกล่อมเด็ก เพ่ือปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ บอกความหมายของคำระบุชนิดหน้าที่ของคำ  ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคง่าย 
ๆ แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินระยองได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
คิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด 
พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด ฝึกอ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้น ๆ  และบท
ร้อยกรองง่าย ๆ ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจำวัน เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ ฝึกทักษะการฟังการดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ ฝึกเขียนตามหลักการเขียน  เขียนสะกดคำ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด  
มีมารยาทในการเขียน มีมารยาทในการอ่าน รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย 
ภาษาถิ่นระยอง  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

 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, ป.๓/๗  
               ท ๕.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
 

รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด 
 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๒๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔           เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง   

 
อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและสำนวนจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กำหนดและ

ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็น สรุปความรู้และ
ข้อคิด คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  โดยระบุเหตุผลประกอบ เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เลือกอ่าน
หนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเรื่องที่ฟังและดู  ตั้งคำถาม
และตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้าน ศึกษาค้นคว้าสรุปเกี่ยวกับ ตำนาน 
นิทานพ้ืนบ้านของจังหวัดระยอง เรื่อง หาดแม่รำพึง หรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพ่ือนำไปใช้
ในชีวิตจริงร้องเพลงพ้ืนบ้านท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  บอก
ความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของ
คำ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ บอกความหมายของสำนวน 
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินระยอง ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับภาษาถิ่นและระยองได้ 

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ 
ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด ฝึกคัดลายมือด้วย
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพ่ือน
และมารดา เขี ยนบั นทึ กและ เขี ยนรายงานจากการศึ กษ าค้ นคว้ า  เขี ยน เรื่ อ งต ามจิ นตน าการ 
ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด    พูดสรุปจากการฟังและดู
พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า
จากการฟังการดูและการสนทนา ฝึกเขยีนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคำ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง   มีมารยาทในการอ่าน มีมารยาทในการ
เขียน มีมารยาทในการฟังการดู รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยภาษาถิ่นระยอง
และตัวเลขไทย   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

 

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 ๔.๑ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗ 
 ท ๕.๑ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
           รวมทั้งหมด  ๓๓  ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๒๖ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕           เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
     

อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและข้อความที่ เป็นการบรรยายและการพรรณนา  อธิบาย
ความหมายโดยนัย แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่ง  
ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
จำแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นระยอง ศึกษาและอธิบาย
เกี่ยวกับภาษาถิ่นและระยองได้ ใช้คำราชาศัพท์ บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง 
ใช้สำนวนได้ถูกต้อง สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่านระบุความรู้ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดี
และวรรณกรรมท้องถิ่นที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง
เกาะสะเก็ด(เกาะเสม็ด)  ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  
กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็ น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองฝึก คัดลายมือด้วยตัวบรรจง
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด  เขียนย่อความ เขียน
จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ พูดรายงานโดยใช้ภาษาถ่ินระยองและภาษาไทยมาตรฐาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  มีมารยาทในการเขียน มีมารยาทในการ
ฟังการดูและการพูด มีมารยาทในการอ่าน รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย ภาษา
ถิ่นระยอง และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 

 ท ๑.๑ป.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  
 

รวมทั้งหมด  ๓๓  ตัวชี้วัด 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๒๗ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖           เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง  

 

อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและข้อความที่เป็นโวหารอ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย   แยก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือนำไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิต อ่านงานเขียน เชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตามอธิบายความหมายของข้อมูลจากการ
อ่านแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิและกราฟเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ  ตั้งคำถาม
และตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู  ดูสื่อโฆษณาอย่างมี
เหตุผล ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล รวบรวมและ
บอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศใช้ในภาษาไทยและเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ระยอง ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์เปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต 
ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด 

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสังเกต กระบวนการแยกข้อเท็จจริง กระบวนการค้นคว้า  กระบวนการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร  กระบวนการใช้ทักษะทางภาษา  การฝึกปฏิบัติ ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูด
แสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   เล่า
นิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นระยองและนิทานพ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียนเขียนเรียงความ  เขียนย่อความจากเรื่องอ่าน เขียนจดส่วนตัวกรอกแบบรายการ
ต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ เขียนแนะนำท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ ฝึกทักษะการฟัง  การดู
และการพูด  พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ  

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง มีมารยาทในการอ่าน การเขียน มีมารยาท
ในการฟังการดู รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาถิ่นระยอง และตัวเลขไทย  
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๒๘ 

 
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  
  

รวมทั้งหมด  ๓๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 

  



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๒๙ 

 
 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๓๐ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑         เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง  

 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคํานวณและฝึกแก้ปัญหา จํานวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ บอกและแสดงจํานวน

สิ่งต่าง ๆ ตาม จํานวนที่กําหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย การบอกอันดับที่ หลัก ค่าของเลข
โดดในแต่ละหลัก และเขียนแสดง จํานวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้
เครื่องหมาย = ≠ > < เรียงลําดับจํานวนตั้งแต่สามถึงห้า จํานวนและหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดง การบวก การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ของ จํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
ความยาวและนํ้าหนัก สร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ ของ
จํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ระบุจํานวนที่หายไปในแบบรูปของจํานวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ๑ ทีละ ๑๐ 
รูปที่ หายไปในแบบรูปซํ้าของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซํ้ามีสองรูป วัดและเปรียบเทียบ
ความยาวเป็น เซนติเมตร เป็นเมตร การวัดระยะทางในเขตชุมชนบ้านคลองตาทัยระหว่างโรงเรียนสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง ๖ ไปสถานที่ต่างๆของชุมชน  นํ้าหนัก เป็นกิโลกรัม เป็นขีด และใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ใช้ข้อมูล
จากแผนภูมิรูปภาพในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อ กําหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย  

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง สร้างสรรค ์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
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 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๓๑ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒         เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง  
 
 ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐  ทีละ ๑๐๐ จำนวนคู่ จานวนคี่ หลัก ค่าประจำหลักของเลข
โดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน การเรียงลำดับจำนวน 
การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน ๑,๐๐๐ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑,๐๐๐ ความสัมพันธ์ของการบวก
และการลบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบ โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์
ปัญหาการลบ การสร้างโจทย์ปัญหา ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร การคูณจำนวนที่มีหนึ่ง
หลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก 
การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและการหาร การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์
ปัญหาการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน แบบรูปของ
จำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๒ ทีละ ๕ และทีละ ๑๐๐ แบบรูปซ้ำ การจำแนกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม 
วงกลม และวงรี และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตร 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร การวัดระยะทางในเขตชุมชนบ้านคลอง
ตาทัยระหว่างโรงเรียนสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ ไปสถานที่ต่างๆของชุมชน  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและ
นาที การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การคาดคะเนน้ำหนัก
เป็นกิโลกรัม การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วย
ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานและหน่วยมาตรฐานเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและ
ความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นช้อน
ชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การอ่านแผนภูมิรูปภาพ และการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง สร้างสรรค ์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๓๒ 

 
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  
 
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๓๓ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓        เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง  

 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหา จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การอ่าน      

การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการ
เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่า หรือ
เท่ากับตัวส่วน การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน การบวกและการลบ การคูณ การหารยาวและการหาร
สั้น  การบวก ลบ คูณ หารระคน  การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคำตอบ การบวก
และการลบเศษส่วน การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้น 
หรือลดลงทีละ เท่า ๆ กัน  
การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงิน แบบใช้จุด การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน การอ่าน
และเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การเขียน
บอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) และการอ่าน  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที  การ
เปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงกับนาที การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุ
เวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและ
เซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร การวัดระยะทางในเขตชุมชนบ้านคลองตาทัยระหว่างโรงเรียนสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง ๖ ไปสถานที่ต่างๆของชุมชน การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม การคาดคะเนความยาว
เป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว  การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ำหนัก การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร  การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม การ
คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับ
มิลลิลิตร ช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็น
ลิตรและมิลลิลิตร รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปที่มีแกนสมมาตร การเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูล การอ่าน
และ   การเขียนแผนภูมิรูปภาพ การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว (one-way table) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลประชากร อาชีพของชาวบ้านชุมชนบ้านคลองตาทัย จำแนกข้อมูลแบบตารางทางเดียวและนำเสนอใน
รูปแบบแผนภูมิรูปภาพ 

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดย
การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง สร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ       มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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๓๔ 

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
 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 
 
รวมทั้งหมด  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๓๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔          เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง  
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน หลัก ค่า
ประจำหลักและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับจำนวน ค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมาย ≈ เศษส่วน เศษส่วนแท้ เศษเกิน 
จำนวนคละ  ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำ และเศษส่วนที่
เท่ากับจำนวนนับ การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ตำแหน่ง ตามปริมาณที่กำหนด หลัก ค่าประจำหลัก  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม และการเขียน
ตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมที่เท่ากัน  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม การบวก การลบ 
การคูณ การหารจำนวนนับ ที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ 
การหาร  การบวกและการลบ  การคูณและการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน  การแก้โจทย์ปัญหาและการ
สร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคำตอบ การบวก การลบเศษส่วน การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบทศนิยม การบวก 
การลบทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยม ไม่เกิน ๒ ขั้นตอน แบบรูปของจำนวนที่เกิดจาก
การคูณ การหาร ด้วยจำนวนเดียวกัน การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี  การ
เปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เวลา  การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม ความยาวรอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปเรขาคณิต ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วน
ของเส้นตรง มุม ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม ชนิดและสมบัติของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การนำเสนอข้อมูล การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวม
การย่นระยะ)  การอ่านตารางสองทาง (two-way table) การเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร อาชีพของชาวบ้าน
ชุมชนบ้านคลองตาทัย จำแนกข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิแท่งโดยจัดประสบการณ์หรือสร้าง
สถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง สร้างสรรค ์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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๓๖ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
 ค ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙, ป.๔/๑๐,  
  ป.๔/๑๑, ป.๔/๑๒, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔, ป.๔/๑๕, ป.๔/๑๖ 
 ค ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 ค ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
 ค ๓.๑  ป.๔/๑ 
  
รวมทั้งหมด  ๒๒  ตัวชี้วัด 
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๓๗ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง  

ศึกษา ฝึกทักษะบอกความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม   ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ตำแหน่ง ที่เป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม ๑ ตำแหน่ง และ ๒ ตำแหน่ง การใช้เครื่องหมาย ≈ จำนวนนับและ ๐ การ
บวก การลบ การคูณ และการหาร  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์  การเปรียบเทียบเศษส่วนและ
จำนวนคละ การบวก การลบของเศษส่วนและจำนวนคละ  การคูณ การหารของเศษส่วนและจำนวนคละ   
การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ จำนวนคละ   การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ การ
ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม  การคูณทศนิยม   การหารทศนิยม    การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม การอ่านและการเขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์    การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้
ความรู้เรื่องทศนิยม  การวัดระยะทางในเขตชุมชนบ้านคลองตาทัยระหว่างโรงเรียนสร้างตนเองจังหวัดระยอง 
๖ ไปสถานที่ต่างๆของชุมชน   การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้ เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและ
ทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก กิโลกรัมกับกรัม โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ำหนัก โดยใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุ 
ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความสัมพันธ์ระหว่าง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร    
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม   พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน   การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป ของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก   เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน การสร้างเส้น
ขนาน   มุมแย้ง มุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง (Transversal) ชนิดและ
สมบัติของรูปสี่เหลี่ยม   การสร้างรูปสี่เหลี่ยม ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม การนำเสนอข้อมูล    การอ่าน
และการเขียนแผนภูมิแท่ง   การอ่านกราฟเส้น การเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร อาชีพของชาวบ้านชุมชนบ้าน
คลองตาทัย จำแนกข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิแท่งและกราฟเส้น 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง สร้างสรรค ์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๓๘ 

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
 ค ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙ 
 ค ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
 ค ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
 ค ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
 
รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๓๙ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖          เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง  
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและ จำนวนคละโดย
ใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน และมาตราส่วน ประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบ
เฉพาะ และการแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การบวก 
การลบเศษส่วนและจำนวนคละ โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ 
จำนวนคละ  การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การหาร
ทศนิยม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม (รวมการแลกเงินต่างประเทศ) การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ
มาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบด้วย ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วย
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม ความยาว
รอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูปหลาย
เหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
วงกลม ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม การสร้างรูปสามเหลี่ยม ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม การสร้างวงกลม 
ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด  รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 
การเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร อาชีพของชาวบ้านชุมชนบ้านคลองตาทัย จำแนกข้อมูลและนำเสนอใน
รูปแบบแผนภูมิวงกลม 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง สร้างสรรค ์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
 ค ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ ป.๖/๑๐,  
  ป.๖/๑๑, ป.๖/๑๒,     
 ค ๑.๒  ป.๖/๑    
 ค ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓                                                                                              
 ค ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
 ค ๓.๑  ป.๖/๑  
 

รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๔๑ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                              เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง     
 

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ 
ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืชรอบตัว ในบริเวณท่ีสัตว์และพืชอาศัยอยู่ ตามสภาพแวดล้อม
ในจังหวัดระยอง ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและ ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง 
ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน และกลางคืน การแก้ปัญหาโดยการลองผิด
ลองถูก การเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี
เบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น  

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และ
อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืน แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย 
เขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ ไฟล์ตามวัตถุประสงค์  

ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๔๒ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                        เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง     
 

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในจังหวัดระยอง ความ
จำเป็นของแสง และน้ำต่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการ
นำไปใช้ ประโยชน์ สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ทำวัตถุตามสมบัติของ
วัสดุ การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตรายจากการ  
มองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบและการจำแนกชนิดของดิน การใช้ประโยชน์จากดิน 
การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การ 
จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จำแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ 
ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะ  การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ 
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรม แบบมี
เงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งและตรวจหาข้อผิดพลาด ใช้งานซอฟต์แวร์ สร้าง จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์  

ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ตระหนัก 
ถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์  
คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 

ว ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  
ว ๑.๓ ป.๒/๑  
ว ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  
ว ๒.๓ ป.๒/๑, ป.๒/๒  

  ว ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒  
  ว ๔.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
 
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๔๓ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                                         เวลา    ๘๐   ชั่วโมง 
     

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยซึ่งสามารถแยกออกจากกันและประกอบกันเป็นวัตถุ ชิ้น
ใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การ เคลื่อนที่
ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส วัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ แรงแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยน พลังงานหนึ่ง
ไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า การใช้ ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและปลอดภัย การเกิดกลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การกำหนด ทิศ ความสำคัญ
ของดวงอาทิตย์ ส่วนประกอบของอากาศ ความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษ ทางอากาศ การเกิดลม 
ประโยชน์และโทษของลม สมบัติทางกายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายและแหล่งน้ำทะเลใน
พ้ืนที่จังหวัดระยอง  การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมแบบ
วนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาด การใช้อินเทอร์เน็ต และข้อตกลงในการใช้งาน การรวบรวม
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล เทคโนโลยี ในงานด้านต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสียในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจำลอง 
และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ขั้น
พ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เบื้องต้น 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงขั้นตอนการ  แก้ปัญหา 
เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่ง ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล  และ
นำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การดำรงชีวิต  

ตระหนัก ถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและอยู่ ในการดูแลของครูหรือผู้ปกครอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 

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 ตัวช้ีวัด  
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๔๔ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                       เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง 

 
ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ ไม่ใช่พืช

และสัตว์ การจำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์ มี กระดูกสันหลังและ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ศึกษาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกหน้าที่ของ ราก ลำต้น ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพ ด้าน
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้
ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสาร ทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การวัดน้ำหนักของวัตถุ มวล
ของวัตถุที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การข้ึนและตกและรูปร่างดวง
จันทร์ และ องค์ประกอบของระบบสุริยะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การออกแบบและเขียน 
โปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้ คำค้น การ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ ตั้งคำถาม คาดคะเนคำตอบหรือสร้างสมมติฐาน วางแผนและสำรวจ 
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล 
รวมรวมข้อมูล ประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก นำเสนอข้อมูล ลงความ
คิดเห็นและสรุปผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะในการแก้ปัญหา และอธิบายการทำงาน
หรือคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและ เขียนโปรแกรม ตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ตนเองและผู้อื่น  

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต สามารถสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ รู้จักการปกป้องข้อมูล ส่วนตัว มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
          มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 

ว ๑.๒ ป.๔/๑  
ว ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป. ๔/๔ 
ว ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป. ๔/๔  
ว ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ว ๒.๓ ป.๔/๑  
ว ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ว ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป. ๔/๔, ป. ๔/๕ 
 

 รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวช้ีวัด 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๔๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                                        เวลา  ๑๒๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละ แหล่งที่
อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสาร ในน้ำ การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน การได้ยินเสียง
ผ่านตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและมลพิษ ทางเสียง 
ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของกลุ่มดาวฤกษ์
บนท้องฟ้าในรอบปีปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ได้ การใช้น้ำอย่างประหยัด
และการอนุรักษ์น้ำ ศึกษาการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำจืด อ่างเก็บน้ำดอกกราย และน้ำทะเลในจังหวัดระยอง   
วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองเพ่ือแสดง วิธีแก้ปัญหา การออกแบบ และการเขียน
โปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ การใช้ซอฟต์แวร์ ประมวลผลข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลและการประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล อันตรายจากการใช้
งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต  

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจำลอง 
และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้น
พ้ืนฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล 
เชิงตรรกะ ใช้รหัสลำลองแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 
และการท างานแบบวนซ้ำ ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการแก้ปัญหา ใช้
อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ประเมินความน่าเชื่อถือ ของ
ข้อมูล  

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
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 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๔๖ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                         เวลา    ๑๒๐ ชั่วโมง 

 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร 

ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ระบบย่อยอาหาร การแยกสารผสมโดยการหยิบออก 
การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน แรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการ 
ขัดถู การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและการนำไปใช้ประโยชน์ การต่อหลอดไฟฟ้า 
แบบอนุกรมและแบบขนานและการนำไปใช้ประโยชน์ การเกิดเงามืดเงามัว ปรากฏการณ์สุริยุปราคา และ
จันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏจักรหิน ลักษณะและ
สมบัติของหินและแร่ การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์และสภาพแวดล้อม ในอดีตของ
ซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและ
ผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่งของของชายหาดสวนสน จังหวัดระยอง การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว สึนามิ การเกิดและผลกระทบ ของปรากฏการณ์เรือนกระจก การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
อธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การออกแบบ การเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด การค้นหา
ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างม ีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานร่วมกัน  

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจำลอง 
และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น 
พ้ืนฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน อธิบายและออกแบบวิธีการ 
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือแก้ปัญหาและตรวจหาข้อผิดพลาดของ 
โปรแกรม ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน  

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 

 
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  ตัวช้ีวัด 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๔๘ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชาส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                  เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง  ความสำคัญ และ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตาม
หลักธรรม การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อ  ศาสนสถานของศาสนา
ที่ตนนับถือ การแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน  
การปฏิบัติตนใน ศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ปฏิบัติวิถีประชาธิปไตย ในฐานนะเป็นพลเมืองดี   
และปฏิบัติสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ  หน้าที่ของตนเองและผู้ อ่ืน  เข้าใจโครงการบริหารตาม
กระบวนการประชาธิปไตย หมู่บ้านคลองตาทัย บทบาทผู้นำท้องถิ่นหมู่บ้านคลองตาทัย  ดำเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข รู้และเข้าใจการกระจายรายได้  รายรับ  รายจ่ายของตนเอง  มีส่วนร่วมในการผลิต 
และบริโภค ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  
เห็นประโยชน์ของการประหยัด  อดออม  ให้รู้จักการปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเห็นคุณค่าของการประหยัด บอก
และจำแนกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ มี
ความรู้พื้นฐานทางกายภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในประเทศอาเซียน ระบุตำแหน่งที่ตั้งของตำบลพนานิคม 
จังหวัดระยอง ระยะ ทิศ ใช้แผนผังง่ายๆในการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียน สังเกตและบอกการ
เปลี่ยนแปลงของอากาศในรอบวัน สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเพ่ือการ
ปฏิบัติยอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 

 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   
ส ๕.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓  
 

      รวมทั้งหมด  ๒๓  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๔๙ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                 เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญศาสนา ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ประวัติสุนทรภู่ ความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน   เห็นคุณค่าของการ
ปฏิบัติธรรม  พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญของคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน ๆ ของประเทศสมาคมอาเซียน  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก
ของศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา เข้าใจเห็นคุณค่าและปฏิบัติเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ในฐานะสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและชุมชนที่อยู่อาศัย  ปฏิบัติตามบทบาทสิทธิ
เสรีภาพหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน  ยอมรับความเป็นอยู่ในครอบครัวและดำรงชีวิตตามสิทธิของตนเอง ปฏิบัติ
ตามกติการะเบียบของชุมชน  เคารพความคิดความเชื่อของบุคคลอ่ืน  รู้และเข้าใจโครงสร้างการบริหารตาม
กระบวนการประชาธิปไตยของหมู่บ้านคลองตาทัย บทบาทผู้นำท้องถิ่นหมู่บ้านคลองตาทัย  ปฏิบัติกิจกรรม
ตามหลักประชาธิปไตย  เคารพ  กฎ  กติกา  ตามหลักรัฐธรรมนูญ เข้าใจการกระจายได้  รายรับ  รายจ่ายของ
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการผลิตการบริโภคอย่างมีคุณค่า  และคุณธรรม  เข้าใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้และ เข้าใจความหมายการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า อธิบาย
ความสำคัญและระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ระบุ
ตำแหน่งที่ตั้งของตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง ลักษณะทางกายภาพของตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง 
แผนผัง  แผนที่ รูปถ่ายและลูกโลก สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ที่ทำ
ให้เกิดปรากฎการณ์  

จำแนกการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า ความสัมพันธ์
ของฤดูการณ์กับการดำเนินชิวิตของมนุษย์ การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์   
กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๕๐ 

 
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         
   

         รวมทั้งหมด  ๒๘  ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๕๑ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                    เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 

 
ศึกษาความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย   ประวัติของ

ศาสดาที่ตนนับถือ การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ประวัติ
สุนทรภู่  คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เห็นคุณค่าของการสวดมนต์  การ
พัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนสถาน ศาสนวั ตถุ   
ศาสนพิธีพิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา  และการแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ   ยอมรับ 
การปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่นจังหวัดระยอง ประเพณีบุญข้าวหลามของอำเภอ
นิคมพัฒนา ความสำคัญของวันหยุดราชการ บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน ตามกระบวนการประชาธิปไตย ร่วมรณรงค์ให้ชุมชนตำบลพนา
นิคม ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง มีส่วนร่วมในการเลือกหัวหน้าห้องและประธานนักเรียน  การกระจายรายได้  
รายรับ  รายจ่าย  ของครอบครัวตนเอง  ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้ผลิต  ผู้บริโภคตามหลัก
คุณธรรม  ตามหลักเศรษฐศาสตร์  เข้าใจวิธีการเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เข้าใจการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ และชุมชนตำบลพนานิคม 
โดยใช้แผนผัง แผนที่ และรูปถ่ายเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง วาดภาพแผนผังเพ่ือแสดง
ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน อธิบายลักษณะทางกายภาพของประเทศสมาชิก
อาเซียน เปรียบเทียบและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน การใช้
ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพประมงน้ำจืด ประมงน้ำเค็ม ของชุมชนใน
จังหวัดระยอง  อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท ความสัมพันธ์ทางกายภาพในการดำเนินชีวิตของคน
ในชุมชน อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยใช้กระบวนการ
คิด วิเคราะห์   กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
 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       
ส ๕.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕, ป.๓/๖ 
 

 รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๕๒ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                          เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
 

ศึกษา อธิบายความสำคัญ ศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน  ประวัติของ
ศาสดาที่ตนนับถือเห็นคุณค่าการปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/ศา
สนิกชนตัวอย่าง ประวัติสุนทรภู่  หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การทำความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนา บุคคลสำคัญในท้องถิ่น และการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์
ประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืน ๆ การมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ  มรรยาท
ของความเป็นศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งศาสนาต่าง ๆ 
ในประเทศสมาชิกอาเซียน อธิบาย การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชนการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสิทธิพ้ืนฐานเด็ก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นตำบลพนา
นิคม จังหวัดระยองวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน  อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของ
ระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ ง ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้าและบริการ  สิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้าที่เบื้องต้นของ
เงินในระบบเศรษฐกิจ 
 วิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลลักษณะทางกายภาพของจังหวัดระยอง ด้วยแผนที่และรูปถ่าย  ระบุแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดระยองด้วยแผนที่และรูปถ่าย อ่างเก็บน้ำดอกกราย อธิบายลักษณะทาง
กายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญของจังหวัดระยอง แผนที่ของจังหวัดระยอง วิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในตำบลพนานิคมจังหวัดระยอง  การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใน
ตำบลพนานิคมจังหวัดระยอง และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น  อุตสาหกรรม แม่น้ำ ลำคลอง  ป่าไม้ ใน
ชุมชน นำเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของตำบลพนานิคมจังหวัดระยอง โดยใช้กระบวนการคิด 
วิเคราะห์   กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย 

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 

       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  
 

      รวมทั้งหมด   ๓๐   ตัวชี้วัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๕๓ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                           เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  

 

      ศึกษา อธิบายความสำคัญศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  และหลักในการ
พัฒนาชาติไทยประวัติศาสดาที่ตนนับถือ การประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต ประวัติสาวก ชาดก/    
ศาสนิกชนตัวอย่าง ประวัติสุนทรภู่ คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือการปฏิบัติตนตามหลักธรรม การพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม  ศาสนพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา มรรยาทของ     
ศาสนิกชน และวันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งศาสนาต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน ยกตัวอย่างการปฏิบัติตน
ตามสถานภาพ  บทบาท สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี การปกป้องคุ้มครองตนเองและผู้อ่ืน การ
ละเมิดสิทธิเด็กเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนประเพณีบญุข้าวหลาม  การแต่งงาน งานบวช  งานศพ  การขึ้นบ้านใหม่ ฯ 
โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรง
ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลพนา
นิคม ศึกษา อธิบาย จำแนก ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการการประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการทำกิจกรรม  ต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  หลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
บทบาทหน้าที่ของธนาคาร ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบและในระบบ สินค้าโอทอป ของ กลุ่ม
แม่บ้านตำบลนิคมพัฒนา ถั่วอบสมุนไพร แก้วคริสตัล รองเท้าหนัง 

 วิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลลักษณะทางกายภาพของจังหวัดระยอง ด้วยแผนที่และรูปถ่าย ลักษณะทาง
กายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดระยอง วิเคราะห์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในจังหวัดระยอง วิเคราะห์อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในจังหวัดระยอง  นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยอง มีความรู้
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน  ในเรื่อง ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การค้า วัฒนธรรม และการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสมาชิกอาเซียน 
   เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๕๔ 

 
         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    
   ส ๕.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓     
 
รวมทั้งหมด ๒๗   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๕๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                          เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
 
         ศึกษา และอธิบายความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือประวัติศาสดาที่ตนนับถือการประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง หลักธรรม ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ การทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา บุคคลสำคัญในจังหวัดระยอง สุนทรภู่ 
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การ
แก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติดหลักธรรมสำคัญของศาสนาอ่ืน ๆ ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี  พิธีกรรมของ
ศาสนาอ่ืน ๆ และการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในศาสนสถาน และการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมมรรยาท
ของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการเข้าร่วมใน ศาสนพิธี  พิธีกรรม กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
การปฏิบัติตนเมื่อ ไปสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัดคลองตาทัย  แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือการ
ปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตในท้องถิ่น ประเพณีบุญข้าวหลาม อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง รวมทั้งศาสนาต่าง ๆ  
ในประเทศสมาชิกอาเซียน อธิบาย การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและ
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามมารยาทไทยความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทยข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ   ในชีวิตประจำวัน บทบาท หน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  การส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นและประเทศบทบาท และความสำคัญของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้
ชุมชนตำบลพนานิคม ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง รู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน  ในเรื่อง ด้านภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ การค้า วัฒนธรรม และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 จำแนกบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ บทบาทของผู้บริโภค วิธีและประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น สินค้าโอทอปกลุ่มแม่บ้านตำบลนิคมพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศ
ไทย ด้วยแผนที่และรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับ
ภัยพิบัติในประเทศไทยเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติพ้ืนที่จะเกิดอุทุกภัย ดินถล่มการอนุรักษ์ แม่น้ำ ลำคลอง  
ป่าไม้ ฯ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย  
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
นั้น สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางในการจัดการอย่างยั่งยืนของ
ประเทศไทย  

 และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชี วิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์
สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๕๖ 

       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   

        รวมทั้งหมด  ๓๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๕๗ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                   เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 

ศึกษา อธิบาย ระบุเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน  ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น  ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดย
สอบถามผู้เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ การดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัย
ของพ่อแม่ ปู่ย่า  ตายาย  เตารีด (การรีดผ้าด้วยเตาถ่านกับเตาไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวที่เช็ดน้ำด้วยฟืนหรือถ่านกับ

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียนกับรถยนต์ (การเดินทาง) ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนา และเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
อดีต          ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน ความสำคัญของสัญลักษณ์ของสมาคมอาเซียนและของชาติไทย  
การปฏิบัติตนได้ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนวัดคลองตาทัย สิ่งที่ตนรัก และ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น   

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 
 
 ส ๔.๑   ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 
 ส ๔.๒   ป ๑/๑ ,ป ๑/๒ 
          ส ๔.๓   ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๕๘ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ศึกษา อธิบาย ยกตัวอย่าง ระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เห็นคุณค่าของ
เวลาที่สำพันธ์กันระหว่างอดีต  ปัจจุบันและอนาคตนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เข้าใจลักษณะข้อมูลของโรงเรียนตนเอง  รวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และโรงเรียนได้ สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนใน
ชุมชนตำบลพนานิคม ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ พระสุนทรโวหาร (ภู่) พระมหารัชชมังคลาจารย์ 
(นิท. เทสกเถร เทศ วิทยานุกรณ์) พระศรีสมุทรโภค (อ่ิม ยมจินดา)  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่
ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ ประเพณีบุญข้าวหลามของอำเภอนิคมพัฒนา รวมถึง ศึกษา รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สังคม วัฒนธรรมของประเทศอาเซียน 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการทางประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
 
 มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

ส ๔.๑  ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒ 
ส ๔.๒  ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒ 
ส ๔.๓  ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒ 

 รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
  



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๕๙ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
               ศึกษา อธิบาย ระบุ เปรียบเทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวันแสดงลำดับ
เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   ประวัติโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง ๖ วัดคลองตาทัย อนุสาวรีย์สุนทรภู่  ประวัติเมืองระยอง เป็นต้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ลักษณะสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
ตนเองกับชุมชนอ่ืน ๆ ประเพณีบุญข้าวหลามของอำเภอนิคมพัฒนา  พระนามและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ 
ในรัชกาลปัจจุบัน  และบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติรวมถึงประวัติผู้นำของประเทศสมาชิก
อาเซียน   

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการทางประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 
 มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๑   ป ๓/๑,ป ๓/๒ 
 ส ๔.๒  ป ๓/๑, ป ๓/๒ ป ๓/๓ 

ส ๔.๓   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 
 

 รวมทั้งหมด   ๘  ตัวชี้วัด 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๖๐ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ศึกษา อธิบายและยกตัวอย่าง การนับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษยุคสมัยใน
การศึกษาประวัติของมนุษยชาติหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น  การตั้งหลักแหล่งได้แก่ 
ประวัติเมืองระยอง ประวัติสุนทรภู่  และพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์  
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นโบราณที่สำคัญในท้องถิ่น ที่แสดงพัฒนาการของชุมชนและของ
มนุษยชาติ  อาณาจักรสุโขทัย  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัยและบุคคลสำคัญของท้องถิ่น 
พระสุนทรโวหาร (ภู่) พระมหารัชชมังคลาจารย์ (นิท. เทสกเถร เทศ วิทยานุกรณ์)  พระศรีสมุทรโภค (อ่ิม ยม
จินดา) ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยสุโขทัยและภูมิปัญาท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิ ใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์  การ
สานกระชัง-ลอบ ถั่วอบสมุนไพร แก้วคริสตัล รองเท้าหนัง 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการทางประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
 
 มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 
  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 
 รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๖๑ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                           เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ศึกษา อธิบายและยกตัวอย่าง ความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลายข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ เช่น  วัดคลองตาทัย อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตอบคำถามทางประวัติศาสตร์  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว ใน
ท้องถิ่นอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อ
สังคมไทยปัจจุบัน อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ทางด้านเศรษฐกิจและการปกครอง ประวัติและผลงานของ
บุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีและของท้องถิ่น พระสุนทรโวหาร (ภู่) พระมหารัชชมังคลาจารย์ (นิท. เทสก
เถร เทศ วิทยานุกรณ์) พระศรีสมุทรโภค (อ่ิม ยมจินดา) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย สมัยอยุธยาและธนบุรีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานกระชัง-ลอบ ถั่วอบสมุนไพร แก้วคริสตัล รองเท้าหนัง และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการทางประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
 มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 
  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 
 รวมทั้งหมด   ๙  ตัวชี้วัด 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๖๒ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                 เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ศึกษา อธิบาย  ยกตัวอย่าง ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว 
ทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญในอดีตสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์ และ
ของท้องถิ่น พระสุนทรโวหาร (ภู่) พระมหารัชชมังคลาจารย์ (นิท. เทสกเถร เทศ วิทยานุกรณ์)  พระศรีสมุทร
โภค (อ่ิม ยมจินดา) ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์และของท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ การสานกระชัง-
ลอบ ถั่วอบสมุนไพร แก้วคริสตัล รองเท้าหนัง และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการทางประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
 มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 
 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 
 รวมทั้งหมด   ๘   ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๖๓ 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๖๔ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                                                   เวลา ๔๐ชั่วโมง 
สุขศึกษา 
 ศึกษาสังเกตรวบรวมความรู้และข้อปฏิบัติต่าง ๆ อภิปรายซักถาม บันทึก หาคำตอบ อธิบาย 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ การป้องกันดูแล
รักษาอวัยวะของร่างกาย พัฒนาการด้านร่างกาย เลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ป้องกันโรค มีสุขนิสัยที่ดี
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จุดดีจุดด้อย ระมัดระวังอุบัติเหตุการณ์ใช้ยาผิด สารพิษ สารเสพติด ออกกำลังกาย 
พักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้างเสริมสุขภาพและรายงานผลต่อกลุ่ม
ระยะ ๆ  
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล 
เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติที่ดี มีจิตสำนึกในการดูแลและรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ จัดการกับความ
ขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์ มีการแสวงหา เลือก และใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ นำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของตนเอง 
พลศึกษา 
 ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ฝึก ควบคุม เข้าร่วมกิจกรรม บอกวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่ เช่น เดิน วิ่ง กระโดด ปีน ห้อยโหน ไต่ราว กลิ้งตัว ม้วนตัว ลอด เป็นต้น ระเบียบแถว เคลื่อนไหว
ร่างกายให้เข้ากับจังหวะและเพลง ออกกำลังกาย เล่นเกม การละเล่นของเด็กไทย เล่นเกมเบ็ดเตล็ด เล่นเกม
แบบผลัด กายบริหาร สร้างเสริมทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
 โดยฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ 
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพ้ืนฐาน เห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น ร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ รักการออกกำลังกายและ
การเล่นกีฬาตามกฎ กติกา อย่างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมั่นใจ เคารพ
สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ชื่นชมผลงานของผู้อ่ืน ให้
ความร่วมมือ เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตามคำแนะนำ 
 

มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 
 พ ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
 พ ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓ 
 พ ๓.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
 พ ๓.๒ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
 พ ๔.๑ ป. ๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 พ ๕.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓ 
รวมทั้งหมด  ๑๕  ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
สุขศึกษา 
 ศึกษา สังเกต รวบรวมความรู้และข้อปฏิบัติต่าง ๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาคำตอบ อธิบาย 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ การป้องกันดูแล
และรักษาความสะอาดอวัยวะของร่างกายพัฒนาการทางกายและจิตใจ รู้จักตนเองและธรรมชาติของตน 
ป้องกันโรค เลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ดีตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จุดีจุดด้อย ระมัดระวังการ
เจ็บป่วย สาเหตุ วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก การใช้ยาสามัญประจำบ้าน โทษของสารเสพติด 
สารอันตรายใกล้ตัว ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่ งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย สาเหตุ 
อันตรายและการป้องกันอัคคีภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้างเสริม
สุขภาพ 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดเล่มข้อมูล 
เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติที่ดี มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ จัดการกับ
ความขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์ มีการแสวงหา เลือก และใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ นำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชนของตนเอง 
พลศึกษา 
 ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ฝึก ควบคุม เข้าร่วมกิจกรรม บอกวิธี การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่ ใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น ขว้าง กลิ้ง ตี เหวี่ยง ปา โยน เดิน วิ่ง กระโดด ปีน ห้อยโหน ไต่ราว ทรงตัว 
ระเบียบแถว เคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะเพลลง เช่น ซอยเท้าอยู่กับที่ เดินซอยเท้า กายบริหาร 
ประกอบจังหวะและเพลง เป็นต้น เล่นเกมกีฬา การละเล่นของเด็กไทย เล่นเกมเบ็ดเตล็ด เล่นเกมแบบผลัด 
ออกกำลังกาย สร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
 โดยฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ 
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพ้ืนฐาน เห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน มีระเบียบ วินัย เคารพ กฎ และกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ สมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมั่นใจ 
รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลินเสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม ชื่นชมผลงาของผู้อ่ืน 
ให้ความร่วมมือ และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองตามความสนใจ ตามคำแนะนำและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๖๖ 

มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 
 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 
 

รวมทั้งหมด  ๒๑ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๖๗ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
สุขศึกษา 

ศึกษา สังเกต รวบรวมความรู้และข้อปฏิบัติต่าง ๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาคำตอบ อธิบาย 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกาย เกณฑ์มาตรฐานของการ
เจริญเติบโตของเด็กไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ป้องกันโรค เลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพและ
ยาสามัญประจำบ้าน มีสุขนิสัยที่ดีตาม สุขบัญญัติแห่งชาติ รู้จักตนเองและธรรมชาติของตนเอง ระมัดระวังการ
เจ็บป่วย การบาดเจ็บ โรคติดต่อในท้องถิ่น อุบัติเหตุ การใช้ยาผิด สารพิษ สารเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศ 
กำหนดแนวการปฏิบัติของตนในการสร้างเสริมสุขภาพ 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติที่ดี มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ จัดการกับ
ความขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์ มีการแสวงหา เลือก และใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ นำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พ่ึงตนเองและมีวิสัยทัศน์ในการดูแลสุขภาพและการดำเนิน
ชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพในท้องถิ่น ภูมิใจในการส่งเสริมสุขภาพด้านภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน 
พลศึกษา 
 ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ฝึก ควบคุม เข้าร่วมกิจกรรม บอกวิธี การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่ ใช้อุปกรณ์ประกอบจังหวะและเพลง เกมเบ็ดเตล็ด เกมนำไปสู่กีฬา ยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐาน กีฬา กิจกรรม
นันทนาการ กายบริหาร การละเล่นพ้ืนเมืองของเด็กไทยในท้องถิ่น เกมแบบผลัด ออกกำลังกาย สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายและทางจิต ทอสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 โดยฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ 
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพ้ืนฐาน เห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน ร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ รักการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาตามกฎ กติกา อย่างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี มีความมั่นใจ เคารพ
สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน   ชื่นชมผลงานของผู้อ่ืน 
ให้ความร่วมมือ เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตามคำแนะนำ  
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๖๘ 

 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 
 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 
 พ ๕.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๑๗  ตัวช้ีวัด 
  



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๖๙ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                             เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
สุขศึกษา 
 ศึกษา  สังเกต  รวบรวมความรู้และข้อปฏิบัติต่างๆ  อภิปราย  ซักถาม  บันทึก  หาคำตอบ  อธิบาย  
แลกเปลี่ยนข้อมูล  คิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโต  การป้องกัน  ดูแลรักษา
พัฒนาการด้านต่างๆ ของร่างกายช่วงอายุ ๙-๑๒ ปี  ความสำคัญของกล้ามเนื้อ  กระดูก  ระบบย่อยอาหาร  
ระบบขับถ่าย  ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  การเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมกับ
วัยและกกลุ่มบุคคลต่างๆ สุขอนามัยทางเพศ  ระมัดระวังอุบัติเหตุ  การใช้ยา การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
บาดเจ็บจากการเล่น  จากการใช้ยาผิด และจากการใช้สารเคมี  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และการ
ป้องกัน  เลือกออกกำลังกาย  พักผ่อน  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติที่ดี มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ จัดการกับ
ความขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์ มีการแสวงหา เลือก และใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ นำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของตนเอง 
พลศึกษา 
 ใช้หลักการและรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว บอกวิธีฝึกควบคุม เข้าร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ ระเบียบแถว กิจกรรมประกอบจังหวะและเพลง เกมนำไปสู่กีฬา 
ยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐาน กีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร การละเล่นของเด็กไทย เกมแบบผลัด 
ออกกำลังกาย สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต ทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 โดยฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพ้ืนฐาน เห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน ร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ รักการออกกำลังกาย 
และการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา อย่างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี มีความมั่นใจ 
เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ชื่นชมผลงานของ
ผู้อื่น ให้ความร่วมมือ เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตามคำแนะนำ 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๗๐ 

 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 
 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 
 
รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๗๑ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                                             เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
สุขศึกษา 
 ศึกษา สังเกต รวบรวมข้อมูล ข้อปฏิบัติต่าง ๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาคำตอบ อธิบายแลกเปลี่ยน
ข้อมูล คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตน และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
สุขภาพบนพ้ืนฐานความเป็นจริงเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่มีผลต่อการเจริญเติบโต วิธีป้องกันดูแลรักษา
อวัยวะในระบบต่าง ๆ เลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมกับวัยและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ สุขอนามัน
ทางเพศโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันและการป้องกัน ภัยธรรมชาติ ระมัดระวังอุบัติเหตุ การใช้ยาผิด สารพิษ 
สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ หลีกเลี่ยงปัญหาการตั้งครรภ์ เลือกออกกำลังกาย พักผ่อน ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่ม ข้อมูล 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติที่ดี มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว  และส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ จัดการกับ
ความขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์  
 ใช้หลักการและรูปแบบทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว บอกวิธี ฝึก ควบคุม เข้าร่วมกิจกรรม
เคลื่อนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับที่เคลื่อนที่ระเบียบแถว กิจกรรมเข้าจังหวะ ยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐาน กีฬาไทย  กีฬา
สากล กีฬายอดนิยม กีฬานันทนาการ กายบริหาร การละเล่นพ้ืนเมืองของเด็กไทยในท้องถิ่น เกมแบบผลัด 
ออกกำลังกาย สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและจิต ทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 โดยการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหา
ความรู้ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพ้ืนฐาน เห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อ่ืน ร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอมีสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ รักการออกกำลัง
กาย และการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา อย่างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี มีความม่ันใจ 
เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ชื่นชมผลงานของ
ผู้อื่น ให้ความร่วมมือ เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตามคำแนะนำ 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 
 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 
 

รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๗๒ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                             เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
สุขศึกษา 
 ศึกษาสังเกตรวบรวมข้อมูลข้อปฏิบัติต่างๆ อภิปรายซักถามบันทึกหาคำตอบอธิบายแลกเปลี่ยนข้อมูล
คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตนและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์เกี่ยวกับสุขภาพบน
พ้ืนฐานความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย  การป้องกัน
ดูแลอวัยวะในระบบต่างๆ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพโรคติดต่อที่สำคัญที่ระบาดในปัจจุบัน  ภัยธรรมชาติการ
ใช้ยาผิด สารเคมี สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และหลีกเลี่ยงปัญหาการตั้งครรภ์เลือกออกกำลัง
กายพักผ่อนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการเสริมสร้างสุขภาพ 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลบันทึกจัดกลุ่มข้อมูล
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติที่ดี  มีจิตสำนึกในการดูแลและรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองครอบครัวและส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ  จัดการกับความ
ขัดแย้งความเครียดและปัญหาทางอารมณ์มีการแสวงหาเลือกและใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของตนเอง 
พลศึกษา 

ใช้หลักการและรูปแบบทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว บอกวิธี ฝึก ควบคุม เข้าร่วมกิจกรรม
เคลื่อนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับที่เคลื่อนที่ระเบียบแถว กิจกรรมเข้าจังหวะยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐาน กีฬาไทย  กีฬา
สากล กีฬายอดนิยม กีฬานันทนาการ กายบริหาร การละเล่นของเด็กไทย เกมแบบผลัด ออกกำลังกาย สร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายและจิต ทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 โดยการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหา
ความรู้ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพ้ืนฐาน เห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อ่ืน ร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอมีสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ รักการออกกำลัง
กาย และการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา อย่างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี มีความม่ันใจ 
เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ชื่นชมผลงานของ
ผู้อื่น ให้ความร่วมมือ เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตามคำแนะนำ 
รหัสตัวช้ีวัด 
 พ ๑.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒ 
 พ ๒.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒ 
 พ ๓.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, ป. ๖/๕ 
 พ ๓.๒ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, ป. ๖/๖, 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 
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวช้ีวัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๗๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๗๔ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                              เวลา    ๔๐    ชั่วโมง     
ทัศนศิลป์ 

รับรู้ถ่ายทอดงานศิลปะที่อยู่รอบๆ ตัว รู้รูปลักษณะ  รูปร่าง  รูปทรง  เส้น สี  ชนิด  ประเภทของวัสดุ
อุปกรณ์  รับรู้ความงามสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว   ใช้กิจกรรมศิลปะ  อธิบายรูปร่าง  ลักษณะ  และขนาดของสิ่ง
ต่างๆรอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  เช่น  รู้สึก
ประทับใจความงามของบริเวณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  นิคมอุสาหกรรม และชายทะเล 
หรือรู้สึกถึงความไม่เป็นระเบียบของสภาพภายในห้องเรียน  วัสดุ  อุปกรณ์  เช่น  ดินเหนียว ดินน้ำมัน ดินสอ 
พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน้ำ ดินสอสี  สีโปสเตอร์ การวาดภาพระบายสี  วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน  ดินสอ  พู่กัน กระดาษ สีเทียน  สีน้ำ ดินสอสี  สี
โปสเตอร์ สร้างงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 
 เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชื่นชมและภูมิใจในงานทัศน์ศิลป์ของตนเอง ชุมชน และประเทศใน
กลุ่มอาเซียน มีความรู้สึกรัก  หวงแหน  ประทับใจต่องานทัศน์ศิลป์ 
ดนตรี 

รู้แหล่งกำเนิดของเสียงธรรมชาติด้วยวิธีการต่างๆ    สีสันของเสียง  ระดับของเสียงดัง  เสียงเบา 
(Dynamic) ความเร็วของจังหวะ (Tempo) อ่านบทกลอนประกอบจังหวะ  อ่านภาษาดนตรีดูแลใช้และเก็บ
รักษาเครื่องดนตรี  ฝึกขับร้อง  เคาะจังหวะ  ร้องเพลงประกอบจังหวะ    เพลงกล่อมเด็ก เพลงในท้องถิ่น เพลง
สำคัญ (เพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี)   

มีส่วนร่วมกิจกรรมดนตรี  การร้องเพลง  การเคาะจังหวะ  การเคลื่อนไหวท่าประกอบเพลง  รู้ระดับ
เสียงดัง เสียงเบา  เล่าถึงความเป็นมาของเพลงในท้องถิ่น การบูรณาการสารดนตรีกับวิชาอ่ืนๆ  ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   
 สนใจเห็นคุณค่าดนตรีพ้ืนบ้านที่เป็นมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาทางดนตรีท้องถิ่น มีใจรักในเสียงดนตรี  
ร้องเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงประกอบ  การละเล่นง่ายๆ ในท้องถิ่นมีอารมณ์แจ่มใสและ
สุขภาพจิตที่ดี  ร่าเริง  ร่างกายแข็งแรง 

นาฏศิลป ์
ศึกษาเพ่ือให้เข้าใจการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้น  การเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ  การเลียนแบบ

ธรรมชาติ  การเลียนแบบคน  สัตว์  สิ่งของ  การใช้ภาษาท่า  และการประดิษฐ์  ท่าประกอบเพลง  การแสดง
ท่าประกอบเพลงธรรมชาติของสัตว์  การเป็นผู้ชมที่ดี  การละเล่นของเด็กไทย  วิธีเล่น  กติกา สังเกตการ
สื่อสารทางนาฎศิลป์เบื้องต้น  ฝึกปฏิบัติท่า  สนใจนาฎศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
เลียนแบบการเคลื่อนไหวแสดงท่าทางง่ายๆ สื่อความหมายแทนคำพูด  บอกสิ่งที่ตัวเองชอบ  มีส่วนร่วมการ
แสดงการเล่น  การแสดงนาฎศิลป์ไทย 
 มีความชื่นชมความภูมิใจในนาฎศิลป์ไทย  และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สามารถนำไปใช้ในการสร้าง
อาชีพในการดำรงชีวิต 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๗๕ 

 
 
 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 

          รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๗๖ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
ทัศน์ศิลป์ 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ส่วนประกอบของทัศนศิลป์ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์ธรรมชาติ  รู้
และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์มี
พ้ืนฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงาน วาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น  รูปร่าง  รูปทรง  สีพ้ืนผิว ภาพปะติด 
และงานปั้น  งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆ การสร้างงานปั้น  การวาดภาพระบายสีหาดทรายชายทะเล 
ถ่ายทอดความรู้สึกจากเรื่องราวเหตุการณ์  ชีวิตจริง  สร้างงานทัศน์ศิลป์ตามท่ีตนชื่นชอบ  ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ  สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง  
ดนตรี  
 รู้และเข้าใจแหล่งกำเนิดเสียง  คุณสมบัติของเสียง   บทบาทหน้าที่  ความหมาย  ความสำคัญของบท
เพลงใกล้ตัวที่ได้ยินสามารถท่องบทกลอนร้องเพลง  เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเพลง   
รู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น มีความชื่นชอบ   เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ศึกษาการบรรเลงเครื่องดนตรีภาคกลาง ได้แก่ กลองยาว การแสดงออกถึงการ
รับรู้ความไพเราะของเสียง  เปรียบเทียบเสียงธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  เสียงขับร้อง  เสียงดนตรี  การนำมาใช้ใน
ชีวิต  ประจำวัน  สนใจงานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
นาฏศิลป ์
 ศึกษา  วิเคราะห์ การใช้จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ โดยการแสดง
บทบาทสมมติ    การปฏิบัตินาฎศิลป์เบื้องต้น  สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  
มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม   รู้ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน  เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย  การเล่นมอญซ่อนผ้า   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ในสิ่งที่ศึกษา  มีทักษะในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ทางทัศนศิลป์           
มีทักษะในการขับร้อง  และปฏิบัติ  เครื่องดนตรีให้จังหวะ  สามารถปฏิบัตินาฎศิลป์เบื้องต้น  และนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 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 

          รวมทั้งหมด   ๒๕  ตัวช้ีวัด 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๗๗ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง   
ทัศนศิลป์ 

ศึกษา วิเคราะห์ ส่วนประกอบของทัศนศิลป์  สังเกตและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะที่มองเห็น
ในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม   การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามจินตนาการ ตามหัวข้อ “ รักษ์คลองตาทัย ” 
ความรู้สึก   ความประทับใจ   โดยใช้วัสดุอุปกรณ์     และความรับผิดชอบเข้าใจความรู้สึกที่มีอยู่รอบตัว   การ
ใช้วัสดุอุปกรณ์งานประเภทวาด  งานปั้น งานพิมพ์  เส้น  สี  รูปร่าง  รูปทรง  พ้ืนผิวในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
การวาด  ภาพระบายสี  ด้วยสีเทียน  ดินสอสี  และสีโปสเตอร์   การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น  เทคนิค วิธีการ
สร้างงานทัศนศิลป์  การแสดงความคิดเห็น  การจัดกลุ่มภาพ  รูปร่าง รูปทรง การออกแบบ  ที่งานทัศน์ศิลป์ใช้
วัสดุในท้องถิ่น 
 เล่าถึงที่มาของงานทัศน์ศิลป์ในท้องถิ่น อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ  อุปกรณ์วิธีการสร้างงานทัศน์ศิลป์ใน
ท้องถิ่น  จำแนกรูปทรง  รูปร่าง และพ้ืนผิวของงาน  ถ่ายทอดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริงโดยใช้วาดภาพ
ระบายสี  จำแนกรูปทรง รูปร่าง และพ้ืนผิวของงาน   ระบุ  จัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ บรรยายตาม
ลักษณะงาน  ออกแบบสิ่งที่มีในบ้าน  โรงเรียน  ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ชื่นชมและภูมิใจในงานทัศน์ศิลป์ของตนเอง  และของชุมชนในท้องถิ่น  มีความรู้สึก  รักและหวงแหน
ประทับใจ  ต่องานทัศน์ศิลป์  มีการติชม สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในงานทัศน์ศิลป์ 
ดนตรี  

ศึกษา  วิเคราะห์  คุณสมบัติของเสียงดนตรีและการขับร้อง    การขับร้องและปฏิบัติเครื่องจังหวะโดย
ใช้องค์ประกอบของดนตรี  การแสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบเสียงธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  เสียงขับร้อง  
และเสียงดนตรีของตนเองและผู้อ่ืน  เอกลักษณ์ของดนตรีไทยในท้องถิ่น  ลักษณะเสียงของดนตรีในท้องถิ่น  
ภาษาและเนื้อหาในบทร้อง  เครื่องดนตรี  วงดนตรี  ในท้องถิ่น  ดนตรีกับการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น ใน
ชีวิตประจำวัน ดนตรีในวาระสำคัญ  รูปร่าง ลักษณะของเครื่องดนตรี  เสียงของเครื่องดนตรี  สัญลักษณ์แทน
เสียงสูง เสียงต่ำ ดัง-เบา  ยาว-สั้น  สัญลักษณ์แทนรูปจังหวะ  บทบาทหน้าที่ของเพลงสำคัญ  เพลงชาติ  เพลง
สรรเสริญพระบารมี เพลงประจำโรงเรียน การร้อง  ขับร้องเดี่ยวและคู่  การบรรเลง เครื่องดนตรีประกอบเพลง  
คุณภาพเสียงร้อง คุณภาพเสียงดนตรี การใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ  ดนตรีในงาน     รื่นเริง  ดนตรีในการฉลอง
วันสำคัญ  
 บอกลักษณะของเครื่องดนตรีได้  เล่นเครื่องดนตรีในท้องถิ่นอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ขับร้องและบรรเลง
ดนตรีง่ายๆ  นำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 มีส่วนร่วมกิจกรรมดนตรี  การร้องเพลง  การเคาะจังหวะ  การเคลื่อนไหวท่าประกอบเพลง   
รู้ระดับเสียงดัง เสียง เบา เล่าถึงความเป็นมาของเพลงในท้องถิ่น  การแสดงออกถึงการรับรู้ความไพเราะของ
เสียง เล่นเครื่องดนตรีและมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาในการประดิษฐ์และเล่นดนตรีในท้องถิ่นของไทยและ
กลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๗๘ 

 
นาฏศิลป์  

ศึกษา วิเคราะห์  กระบวนการทางละครสร้างสรรค์เพ่ือถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึก  และเรื่องราว
ต่าง ๆ  การแสดงออกถึงความรู้สึก  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงละครสร้างสรรค์ของผู้อ่ืน  และนาฏศิลป์ที่
ตนสนใจ  และการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ  รำวงมาตรฐาน  เพลงพระราช
นิพนธ์  สถานการณ์สั้นๆ  สถานการณ์ที่กำหนดให้  หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิ ลป์  การฝึกภาษาท่าสื่อ
อารมณ์ของมนุษย์การฝึกนาฎยศัพท์ในส่วนขา มารยาทในการชมการแสดง  ของผู้ชม  ผู้แสดง การมีส่วนร่วม
การบูรณาการนาฏศิลป์ดนตรี  การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านหรือท้องถิ่นของตน  ลักษณะ เอกลักษณ์ และการ
เคารพที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ 
 สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ หรือการละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง เข้าใจ
หน้าที่บทบาทของผู้ชมและผู้แสดง  มีส่วนร่วมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย  บอกประโยชน์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน  บอกเล่าถึงความเป็นมาของนาฏศิลป์ในท้องถิ่น บอกถึงจุดเด่นและเอกลักษณ์
ของการแสดงนาฏศิลป์ในประเทศชาติ 
 เกิดความภาคภูมิใจชื่นชมนาฏศิลป์ของตนเอง  และของชุมชนในท้องถิ่น  มีความรู้สึก รักหวงแหน
ประทับใจ  ต่องานนาฏศิลป์  ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และมุ่งมั่นแก่
การดำรงสืบทอดความรุ่งเรืองอยู่คู่กับประเทศชาติสืบไป 
 
 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/, ๙ป.๓/๑๐, ป.๓/๑๑, ป.๓/๑๒ 

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 

 รวมทั้งหมด   ๒๙  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๗๙ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                             เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง  
 
ทัศนศิลป์ 

การศึกษารูปร่าง รูปทรง อิทธิพลของสี เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว พ้ืนที่ว่าง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ ในการวาดภาพระบายสี พิมพ์ภาพ การจัดระยะความลึกและแสงเงา สีอุ่น สีเย็น  
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทัศนธาตุ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ  ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ ความ
เหมือน ความต่าง ความคิด การถ่ายทอด ในงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ต่าง ๆ    
ดนตรี 

ศึกษาเสียงดนตรี ความรู้สึกเมื่อได้ยินเสียงชนิดต่าง ๆ  ศึกษาโครงสร้าง ความหมาย การแบ่งประโยค
ของบทเพลง ประเภทแลเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท การเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของทำนอง  รูปแบบ ความช้า 
เร็ว ของจังหวะ  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีกุญแจประจำหลัก  บรรทัดห้าเส้น โน้ตและเครื่องหมาย
หยุด เส้นกั้นห้อง โครงสร้างโน้ตเพลงไทย การแบ่งห้องและจังหวะ ขับร้องเพลงตามบันไดเสียง  ขับร้องเพลงรำวง
ชาวระยอง  สามารถขับร้องและบรรเลงดนตรีตามจินตนาการและประสบการณ์ โดยใช้เครื่องดนตรีประเภท
เครื่องเป่าและดูแลรักษาเครื่องดนตรี ความหมายของเนื้อเพลง วิถีชีวิตกับผลงานทางดนตรี  เนื้อหาบทเพลงกับ
วิถีชีวิต โอกาสการบรรเลงดนตรี ความสำคัญ ความจำเป็น แนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรี   
นาฏศิลป ์

ศึกษารูปแบบการแต่งกายนาฏศิลป์นานาชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  พ้ืนฐานการเต้นรำ
เบื้องต้น ประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดง ความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์การศึกษาหลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ในการฝึก การใช้ ภาษาท่า นาฏยศัพท์ ประกอบเพลงปลุกใจ เพลงพระราชนิพนธ์ ใช้ศัพท์ทางละคร  รู้
ความสัมพันธ์ของละครสร้างสรรค์กับความรู้ทางนาฏศิลป์ที่มีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ถ่ายทอดเรื่องราว ประดิษฐ์ท่าทาง ท่ารำประกอบจังหวะพ้ืนเมือง การแสดงนาฏศิลป์ ระบำ รำวง
มาตรฐาน การเล่าเรื่อง จุดสำคัญ ลักษณะเด่นของตัวละคร ความเป็นมาของนาฏศิลป์ ที่มา การเข้าชม การแสดง
ของท้องถิ่นและนาฏศิลป์ 
 เปรียบเทียบ อภิปราย อธิบาย จำแนก บรรยาย เลือกใช้ ระบุความสำคัญ ระบุเหตุผล ในงานทัศนศิลป์ 
งานวาดภาพ ลักษณะการใช้สี การใช้เพลงและดนตรี โน้ตดนตรี ภาษาท่า นาฏยศิลป์ เพ่ือสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักการแก้ปัญหา เข้าใจกระบวนการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของประเทศและของพลโลก ชื่นชมและภูมิใจในงานทัศนศิลป์ ความ
งามของงานศิลปะ งานดนตรี งานนาฏศิลป์ ความสำคัญของงานศิลปะต่าง ๆ ที่มีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ขยันในการทำงาน รักความเป็นไทย 
 มีอารมณ์แจ่มใส สุขภาพจิตดีและมีจิตสาธารณะ 
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๘๐ 

 
 
          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 

          รวมทั้งหมด   ๒๙  ตัวช้ีวัด 
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๘๑ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                             เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง  
  
ทัศนศิลป์   

 ศึกษาความหมายของงานทัศนศิลป์  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทัศนธาตุ  และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ ตามความสนใจ วิธีการต่างๆในการนำเสนอความคิด จินตนาการ ความประทับใจ ความรู้สึก  การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ การแสดงความรู้สึกในการรับรู้ความงาม  ศึกษาความเป็นมางานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น และงาน
ทัศนศิลป์ท้องถิ่น วาดภาพลายไทยจากผนังอุโบสถวัดคลองตาทัย 
ดนตรี    

รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต  การสื่ออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี  
จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง  ทำนองกับอารมณ์ของบทเพลง ฟังเสียงเครื่องดนตรีที่บรรเลงเดี่ยว  และ
บรรเลงเป็นวง ความรู้สึกเมื่อได้ยินเสียงเครื่องดนตรี การขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรี โดยใช้เครื่องดนตรี
และเทคนิคเบื้องต้น การใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า การแสดงออกถึงการรับรู้ ความไพเราะ และ
องค์ประกอบตามหลักการทางดนตรี และการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ความพึงพอใจและยอมรับงานดนตรีที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและสากล 
นาฏศิลป์  

  การนำเสนอรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ พื้นฐานการรำเต้น การแสดงโดยใช้เทคนิคและ
รูปแบบต่างๆ การประดิษฐ์ท่าประกอบการแสดงนาฏศิลป์  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ของผู้อ่ืนในเชิงสร้างสรรค์ รู้ถึงความสัมพันธ์ของละครสร้างสรรค์กับ
ความรู้สึกทางนาฏศิลป์ที่มีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  การพึงพอใจและยอมรับ
งานนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจงานทัศนศิลป์  เทคนิควิธีการต่างๆความงามและความเป็นมาของงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  การขับร้องและบรรเลงเครื่องเป่า  องค์ประกอบและหลักการทางดนตรีนาฏศิลป์ประเภท
ต่างๆ  พ้ืนฐานการเต้นรำ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนาฏศิลป์ ความสำคัญของงานศิลปะต่างๆ ที่มีต่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 
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๘๒ 

 
        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 

รวมทั้งหมด  ๒๖  ตัวช้ีวัด 
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๘๓ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                             เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง   
 
ทัศนศิลป์ 

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทัศนธาตุและเทคนิควิธีการใหม่ๆแสดงความคิดเห็นและอธิบาย
ความหมายของงานทัศนศิลป์ บอก อธิบาย ระบุ  ยกตัวอย่าง  เสนอวิธีการวิเคราะห์ อภิปราย  สรุปเกี่ยวกับ
วงจรสีธรรมชาติ  สีคู่ตรงข้าม  หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุล  งานรูปแบบ  ๒  มิติและ ๓ มิติ  หลักการ
เพ่ิมและลดในการสร้างสรรค์งานปั้น  รูปและพ้ืนที่ว่าง  สร้างงานเป็นแผนภาพ  แผนผัง  ภาพประกอบ  
บทบาทของงาน  ทัศนศิลป์ในสังคม  อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ีมีผลต่อการสร้างทัศนศิลป์ 
 การใช้วิธีการต่างๆเพ่ือนำเสนอความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์งานจากรูปแบบ  ๒  มิติ  เป็น  ๓  มิติ  
สร้างงานปั้นโดยใช้หลักการเพ่ิมและลด  สร้างงานศิลป์เป็นแผนภาพ  แผนผังและภาพประกอบเพ่ือถ่ายทอด
ความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ บรรยายบทบาทของงานศิลป์ที่สะท้อนชีวิต  สังคมและศาสนา
ในท้องถิ่น 
 สร้างสรรค์งานศิลป์จากความคิดและจินตนาการโดยเลือกเทคนิควิธีการวัสดุอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้ด้วย
ความมั่นใจและเห็นคุณค่าความงามของทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากลตลอดจนนำมาประยุกต์ใช้ด้วยความมั่นใจ 
ดนตรี 

บอก อธิบาย ระบุ  ยกตัวอย่าง  เสนอวิธีการ  บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี
ศัพท์สังคีต  เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค  บทบาทหน้าที่เครื่องดนตรี การขับร้องเพลงไทยประกอบการบรรเลง
ดนตรี การนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีและแหล่งกำเนิด ประเภทของเครื่ อง
ดนตรีสากล  เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางดนตรี  โน้ตเพลงไทย  อัตราจังหวะ  ๒  ชั้น  โน้ตเพลงสากล  บันได
เสียง  C  Major  การร้องเพลงประกอบดนตรี  การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะดนตรีและทำนองด้วยเครื่อง
ดนตรี  การบรรยายความรู้สึก  และแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง  ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  ดนตรีในยุค
สมัยต่างๆ  อิทธิพลของวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีต่อดนตรี 
 บรรยายเพลงที่ฟังโดยอาศัยองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต  จำแนกประเภทและบทบาทหน้าที่
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  อ่านเขียนโน้ตไทยและโน้ตสากลทำนองง่าย ๆ
บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้อง  การด้นสด  บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี  อธิบายเรื่องราวของดนตรี
ไทย  ดนตรีสากลและดนตรีในท้องถิ่น 
 มีมารยาทในการฟัง  ชื่นชมการบรรเลงดนตรีของตนเอง  เก็บรักษาเครื่องดนตรีให้ถูกต้อง  และนำ
ความรู้และหลักการทางดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๘๔ 

 
นาฏศิลป์ 

การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจ  เพลงพ้ืนบ้าน  เพลงท้องถิ่น  การออกแบบสร้างสรรค์
เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ฉาก  การแสดงนาฏศิลป์รำวงมาตรฐาน  ระบำ  ฟ้อน  ละคร  หลักการชมการแสดง  
องค์ประกอบทางนาฏศิลป์และการละคร  ความหมาย  ความเป็นมา  ความสำคัญของนาฏศิลป์  บุคคลสำคัญ
ทางการแสดงนาฏศิลป์และละคร  
 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์  ออกแบบเครื่องแต่ง
กายอย่างง่าย  แสดงนาฏศิลป์อย่างง่าย  บรรยายความรู้สึกของตนเองอย่างสร้างสรรค์  ระบุประโยชน์ที่ได้รับ
จากการแสดงหรือการชมนาฏศิลป์ 
 รัก  ชื่นชอบและร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  การแสดงพ้ืนเมือง
และรำวงมาตรฐาน  การเต้นรำเบื้องต้น  ใช้หลักสุนทรียะทางนาฏศิลป์  วิเคราะห์ติชมการแสดงของเพ่ือนอย่าง
สร้างสรรค์มีเหตุผลเป็นผู้ชมที่ดี  ยอมรับความสามารถของผู้อื่น 

 
          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 

          รวมทั้งหมด   ๒๗   ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๘๕ 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๘๖ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑              เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
  
 ศึกษากระบวนการทำงาน  เพ่ือช่วยเหลือตนเอง  ในการแต่งกาย  การเก็บของใช้  การหยิบ จับและใช้
ของส่วนตัว  การจัดโต๊ะ  ตู้  ชั้น  การใช้วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือง่ายๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย  การรดน้ำ
ต้นไม้  การถอนและเก็บวัชพืช  การพับกระดาษเป็นของเล่น  ทำงานอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา  ข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคล  สัตว์  สิ่งของ  เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ     
 เพ่ือให้เกิดทักษะการทำงาน  การช่วยเหลือตนเอง การใช้อุปกรณ์  เครื่องมือการทำงาน การวาดภาพ  
และการเรียน 
            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
 ง ๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓  
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๘๗ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒         เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 
 ศึกษาวิธีการทำงาน และประโยชน์ของการทำงาน เพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว   การใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด   การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอย่างปลอดภัย  ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  
โดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ   รวบรวมข้อมูลออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๒  มิติ   
ลงมือสร้างและประเมินผล  การนำความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกวิธี ไประยุกต์ใช้ในการสร้างของ
เล่นของใช้อย่างง่าย  การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ   
 เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการ
ทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้ 
 เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเรียนรู้  การแก้ปัญหา  การทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคิด
สร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
 ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๘๘ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓              เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
  
  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการ  ประโยชน์การทำงาน เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวมใช้วัสดุ  
อุปกรณ์  และเครื่องมือ  ตรงกับลักษณะงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด   
ความรอบคอบ   และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สร้างของเล่นของใช้โดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม
ข้อมูล ออกแบบ ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๒ มิติ  ลงมือสร้างและประเมินผล การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้
ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ   
                โดยใช้กระบวนการทำงานและการจัดการ กระบวนการกลุ่ม   การแสวงหาความรู้ กระบวนการ
แก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน การระดมสมองและการอภิปราย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้  ความเข้าใจ  
ความคิด ทักษะ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
               เห็นคุณค่าในการนำความรู้  ทักษะ  ไปใช้ในชีวิตประจำวันตามกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิต
สาธารณะ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ง ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ , ป.๓/๓  
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๘๙ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔           เวลา  ๘๐ ชั่วโมง  
  
 อธิบายเหตุผลในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ การจัดกระเป๋านักเรียน การจัด
ตู้เสื้อผ้า การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการด้น การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ การจัดเก็บ
เอกสารส่วนตัว การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ  
 ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว จัดโต๊ะเขียนหนังสือ จัดกระเป๋านักเรียน จัดตู้เสื้อผ้า ขจัดรอยเปื้อน
บนเสื้อผ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการด้น ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ จัดเก็บเอกสารส่วนตัว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การทางานร่วมกันและการแสวงหา
ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน มีมารยาท ขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ในการ
ทำงาน รู้จักใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
 ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
 ง.๒.๑ ป.๔.๑ 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๙๐ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕          เวลา ๘๐ ชั่วโมง  
 
 อธิบายเหตุผลในการจัดห้องครัว การจัดตู้อาหาร การจัดโต๊ะอาหาร การจัดตู้เย็น การทำความสะอาด
ห้องน้ำและห้องส้วม การซักเสื้อผ้า การตากเสื้อผ้า การเก็บเสื้อผ้า การพับเสื้อผ้า การรีดเสื้อผ้า การซ่อมแซม
เสื้อผ้าด้วยการสอย การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว การเลือกซ้ืออาหารและเครื่องดื่ม การปลูกพืชในแปลง การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน การทำบัญชีครัวเรือน การจัดเก็บเอกสารสำคัญ การดูแลรักษาและใช้สมบัติ
ส่วนตัว สมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการเทคโนโลยี อธิบายทักษะการสร้างชิ้นงานและความคิด อาชีพต่างๆ ในชุมชน และความแตกต่าง
ของอาชีพ  
 ฝึกปฏิบัติจัดห้องครัว จัดตู้อาหาร จัดโต๊ะอาหาร จัดตู้เย็น ทาความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม ซัก
เสื้อผ้า ตากเสื้อผ้า เก็บเสื้อผ้า พับเสื้อผ้า รีดเสื้อผ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการสอย เย็บเครื่องเกาะเกี่ยว เลือกซื้อ
อาหารและเครื่องดื่ม ปลูกพืชในแปลง ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน ทำบัญชีครัวเรือน จัดเก็บเอกสารสำคัญ 
ดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว สมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่
มีอยู่ในท้องถิ่นเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน  
 เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว มีความประณีตในการ
ทำงาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนนำความรู๎ไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด  
 ง ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔  
 ง ๒.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๙๑ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖            เวลา ๘๐ ชั่วโมง  
 
 ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะและการชุน จัดอาหารให้สมาชิกใน
ครอบครัว เตรียมประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว เลี้ยงปลาสวยงาม ติดต้ัง ประกอบของ
ใช้ในบ้าน สร้างของใช้ ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนในโอกาสต่าง ๆ งานที่ทำในชีวิตประจำวัน 
วางแผนในการเลือกอาชีพ ระบุความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน มีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น มีจิตสานึก 
อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะ และการชุน การจัดอาหาร
ให้สมาชิกในครอบครัว การเตรียม ประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว การเลี้ยงปลาสวยงาม 
การติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน การสร้างของใช้ ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนในโอกาสต่าง ๆ 
โดยการวางแผนในการเลือกอาชีพ  
 การระบุความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ และความรับผิดชอบ มีคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด  
 ง ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
 ง ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒  
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๙๒ 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๙๓ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ11101 ภาษาอังกฤษ                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                             เวลา 160 ชั่วโมง  

 
ศึกษาคำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค ภาษาท่าทาง สำนวนภาษา บทอ่านนิทานที่มีภาพประกอบ บท

สนทนาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ บอกความต้องการประโยคท่ีใช้ขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ  ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัวและเรื่องใกล้ตัว ครอบครัว โรงเรียน เครื่องดื่ม สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเช่น ทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และท้องถิ่นที่ตัวเองอาศัยอยู่เป็นประโยคง่ายๆ 
และนันทนาการ เรื่องใกล้ตัวที่ใช้ในห้องเรียน จำนวน 1-20 วัน เวลา ความรู้สึก สี ขนาด คำศัพท์สะสม
ประมาณ 150-200 คำ 

 การแสดงความคิดเห็นการแสดงข้อมูลและให้ความหมายของเรื่องต่างๆ ภาพ มารยาทสังคม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึก
ชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงการตอบรับหรือปฏิเสธ หลักการอ่านออกเสียง การออกเสียง
พยัญชนะต้นคำและท้ายคำ การออกเสียงเน้นหนัก- เบาในคำ กลุ่มคำ การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำใน
ประโยค ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ข้อมูลและความสำคัญของเทศกาล/ 
วันสำคัญ / งานฉลองและกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม คำศัพท ์การใช้ภาษาต่างประเทศการรวบรวม
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องการใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โดยใช้กระบวนการ
สื่อสาร ประกอบด้วยทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิด 
การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยความถูกต้อง  

เห็นคุณค่าและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน มีจิตสำนึกในความ
เป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่
อย่างพอเพียง รอบคอบ มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ ประหยัด ร่วมแสดงความคิดเห็นยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นมีเหตุผลมีจิตสาธารณะ วัฒนธรรมทางภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ  
บูรณาการอาเซียน เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อประเทศ ธงชาติและคำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน มีเจตคติที่ดี
ต่อภาษาอังกฤษ  
 
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด  

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

 รวมทั้งหมด  16 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๙๔ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ12101 ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2             เวลา 160 ชั่วโมง  

 
ศึกษาเพ่ือให้เข้าใจคำสั่งคำขอร้อง นิทานพูดโต้ตอบ ระหว่างบุคคล ความต้องการของตน พูดขอและ

ให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง บุคคลและสิ่งต่างๆรอบตัว สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
ระยองเช่น ทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และท้องถิ่นที่ตัวเองอาศัยอยู่เป็นประโยคง่ายๆ  เข้าใจความแตกต่างของ
ภาษาและวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศในเรื่องเสียงสระ พยัญชนะ โดยออกเสียงตัวอักษร คำ และการสะกดคำ  

อ่านประโยคง่ายๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เข้าใจภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรม การสื่อสารของ
เจ้าของภาษา ขนบธรรมเนียม เทศกาล สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือแสวงหาความรู้จาก
ภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา ประกอบด้วย
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี 
ใช้ทักษะชีวิตในชีวิตประจำวันเห็นคุณค่าของภาษา  

มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกในความเป็นไทย และมีชีวิตอยู่
อย่างพอเพียงในท้องถิ่นของตนมีความซื่อสัตย์  มีวินัย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ 
วัฒนธรรมทางภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การแนะนำตนเอง บูรณา
การอาเซียน เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อประเทศ สีธงชาติ ชื่อสัตว์ ชื่อกีฬาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน
และเรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้องเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันและมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ  
 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด  

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

รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๙๕ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ13101 ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                เวลา 160 ชั่วโมง  

 
เข้าใจคำสั่งคำขอร้องง่ายๆ อ่านออกเสียงและบอกความแตกต่างของตัวอักษร  คำ กลุ่มคำ และ

ประโยคง่ายๆของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกความต้องการง่ายๆของตนเอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือนและเรื่องใกล้ตัว สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเช่น ทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ำ และท้องถิ่นที่ตัวเองอาศัยอยู่เป็นประโยคง่ายๆ บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ จัดหมวดหมู่คำ
ตามประเภทของบุคคลและสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เวลา
ว่างและนันทนาการภายในวงคำศัพท์ประมาณ 300-450 คำ 

ใช้ประโยคคำเดียว ประโยคเดี่ยวในการสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเข้าใจภาษา
ท่าทาง ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาล งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
โดยใช้กระบวนการสื่อสาร ประกอบด้วยทักษะการฟัง พูด และอ่าน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
นำเสนอสิ่งที่ เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร และนันทนาการสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันกระบวนการคิด การแก้ปัญหา นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเห็นคุณค่าของภาษา  

มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย และมีชีวิตอยู่
อย่างพอเพียงในท้องถิ่นของตนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีจิตสาธารณะเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม แสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ ตลอดจนสื่อสารขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่นของตน วัฒนธรรมทางภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสาร เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การแนะนำตนเองการถามและตอบเพ่ือให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว บูรณาการอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับชื่อประเทศ สีธงประจำชาติ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงการใช้ประโยคในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่อาศัยและสัญชาติเป็น
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด  

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

รวมทั้งหมด  18 ตัวชี้วัด  
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๙๖ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔              เวลา   8๐  ชั่วโมง      

 ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ (instructions)ง่าย ๆที่ฟังหรืออ่านอ่านออกเสียงคำ 
สะกดคำ  อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุภาพ
หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่านตอบคำถาม
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆพูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลใช้คำสั่ง 
คำขอร้อง  และคำขออนุญาตง่าย ๆพูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตามและขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆพูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพ่ือน และครอบครัวพูดแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง  พูด/เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว พูด/วาดภาพแสดงสถานที่ต่าง ๆในท้องถิ่น เช่น วัดคลองตาทัย อ่างเก็บน้ำดอกกราย หรือสิ่ง
ต่างๆใกล้ตัวที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  พูดและทำท่าประกอบ
อย่างสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ตอบคำถามเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา  การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  
บอกความแตกต่างของเสียงตัว อักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค  และข้อความ ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
และภาษาไทย   บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย  ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และนำเสนอด้วยการพูด/
การเขียน  ฟัง/พูดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ใน
การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 โดยการใช้ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุอ่านออกเสียงเลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบใช้บอกทำท่า
ทางเข้าร่วมเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความ
ต้องการของหลักสูตร  
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุขสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
         
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 

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  20  ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๙๗ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๑๕๑๐๑ วิชาภาษาอังกฤษ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                     เวลา   8๐   ชั่วโมง   
    
 ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ ที่ฟังหรืออ่านอ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และบท
กลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่านบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านบทสนทนา และ
นิทานง่ายๆหรือเรื่องสั้นๆพูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลใช้คำสั่ง คำขอร้อง  คำขออนุญาตและให้
คำแนะนำง่าย ๆพูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตาม ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆพูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพ่ือน ครอบครัว  และเรื่อง
ใกล้ตัวพูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ  พูด/เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ  แผนผังภายในโรงเรียนนิคม
สร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของ
ภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ(order)ตามโครงสร้างของ
ประโยคของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล
และงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 โดยการใช้ทักษะการฟัง พูด  อ่าน  เขียน  ระบุอ่านออกเสียงเลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบใช้บอกทำท่า
ทางเข้าร่วมเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความ
ต้องการของหลักสูตร  
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้ึนในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข
สามารถนำความรู้ไปใช้กับทักษะในชีวิตประจำวันเห็นคุณค่า มีนิสัยใฝ่เรียนรู้มุ่ง มั่นในการทำงาน มีคุณธรรม
จริยธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ สุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสานึกในความเป็นไทยยึดมั่นในการมีวินัยให้
เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
  
 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๙๘ 

 

 มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 

  ต 1. 1  ป.5/1   ป.5/2    ป.5/3   ป.5/4                                                                                                                                                                                                                                                             
  ต 1. 2  ป.5/1   ป.5/2    ป.5/3   ป.5/4    ป.5/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 ต 1. 3  ป.5/1    ป.5/2    ป.5/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ต 2. 1  ป.5/1    ป.5/2    ป.5/3                                                                                                                                                                                                                                                                          
 ต 2. 2  ป.5/1    ป.5/2                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 ต 3. 1  ป.5/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  ต 4. 1  ป.5/1                                                                                                                                                                                                                                                                         
  ต 4. 2  ป.5/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 รวม  20  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๙๙ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ ๑๖๑๐๑  วิชาภาษาอังกฤษ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                              เวลา   8๐   ชั่วโมง 
    
 เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และคำแนะนำที่ฟังและอ่านในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการ
ทำอาหารและเครื่องดื่มและการประดิษฐ์   อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา นิทานง่าย 
ๆ และเรื่องเล่า ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เวลา
ว่าง นันทนาการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200คำ (คำศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม) บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา นิทานง่าย 
ๆ และเรื่องเล่า  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การพูด
แทรกอย่างสุภาพตามมรรยาททางสังคม  พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว 
และเรื่องใกล้ตัว พูดและเขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลสั้นๆประกอบ  พูด/
เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่างๆ
ตามที่ฟังหรืออ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกริยาท่าทาง
อย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมรรยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วัน
สำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ  บอกความเหมือน/ความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
 โดยการนำสนอข้อมูลด้วยการพูดและการเขียนจากการ ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา   ใช้
ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ    
 การใช้เทคโนโลยี การใช้ทักษะชีวิตในชีวิตประจำวัน การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนมีความ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่น
ในการทำงานเห็นคุณค่าของภาษา มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
 
 มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
  ต 1. 1  ป.6/1   ป.6/2    ป.6/3   ป.6/4                                                                                                                                           
  ต 1. 2  ป.6/1   ป.6/2    ป.6/3   ป.6/4    ป.6/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  ต 1. 3  ป.6/1   ป.6/2    ป.6/3                                                                                                                                                           
  ต 2. 1  ป.6/1   ป.6/2    ป.6/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  ต 2. 2  ป.6/1   ป.6/2                                                      
  ต 3. 1  ป.6/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  ต 4. 1  ป.6/1                                                                                                                     
  ต 4. 2  ป.6/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

รวม  ๒๐ ตัวชี้วัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๐๑ 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา อ11201 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                             เวลา 40 ชั่วโมง  

 
ศึกษาวิเคราะห์ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคำ และประโยคหลักการอ่านออกเสียงคำ 

กลุ่มคำ คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน บทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ ประโยคคำถามและ
คำตอบ บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา คำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
รวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว ให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
ระยองเช่น ทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และท้องถิ่นท่ีตัวเองอาศัยอยู่เป็นประโยคง่ายๆ จากสื่อต่างๆ  

โดยใช้กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและทำท่าประกอบเพลง การ
อ่านออกเสียง การระบุตัวอักษร เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการใช้เทคโนโลยี มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  

 
 

 ผลการเรียนรู้  
 1. นักเรียนสามารถใช้คำทักทาย คำอาลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง  
 2. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้  
 3. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ  
 4. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้  
 5. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อง  
 6. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ  
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๐๒ 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา อ12201 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                เวลา 40 ชั่วโมง  

 
ศึกษา วิเคราะห์ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคำ และประโยค หลักการอ่านออกเสียงคำ 

กลุ่มคำ คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ ประโยคคำถามและ
คำตอบ บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ การแนะนำตนเองการถามและตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว การใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการรวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเช่น ทะเล 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และท้องถิ่นที่ตัวเองอาศัยอยู่เป็นประโยคง่ายๆ จากสื่อต่างๆ  

โดยใช้กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ได้แก ่การฟัง การพูดโต้ตอบและทำท่าประกอบ การอ่าน
ออกเสียง การระบุตัวอักษร เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใช้เทคโนโลยี และ มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  

 
ผลการเรียนรู้  
 1. นักเรียนสามารถใช้คำทักทาย คำอาลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง  
 2. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่กาหนดให้ได้  
 3. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ  
 4. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้  
 5. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อง  
 6. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ  
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๐๓ 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา อ13201 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3             เวลา 40 ชั่วโมง  

 
ศึกษา วิเคราะห์ คำ กลุ่มคำ ประโยคคำสั่ง คำขอร้อง บทพูดเข้าจังหวะตามหลักการอ่าน ภาพและ

สัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยค ความต้องการของตนเองตามแบบที่ฟัง นิทาน คำถาม 
ประโยค บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเช่น 
ทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และท้องถิ่นที่ตัวเองอาศัยอยู่เป็นประโยคง่ายๆ หมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล 
สัตว์ อาชีพต่างๆและสิ่งของ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลวัน
สำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา คำ กลุ่มคำ ประโยคของภาษาต่างประเทศและของไทย 
กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน รวมทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและคำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 

 โดยใช้กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ได้แก ่การฟัง การพูดโต้ตอบและทำท่าประกอบ การอ่าน
ออกเสียง การระบุตัวอักษร การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การ
คิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยี และมี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และมีเจคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ 

 
ผลการเรียนรู้  
 1. นักเรียนสามารถใช้คำทักทาย คำอาลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง  
 2. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคาศัพท์ที่กำหนดให้ได้  
 3. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ  
 4. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและข้อมูลของผู้อื่นได้  
 5. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อง  
 6. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ  
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๐๔ 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา อ14201 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4             เวลา 40 ชั่วโมง  
 
  ศึกษาการฟัง พูด อ่าน เขียน สนทนา เกี่ยวกับตนเองและบุคคลสิ่งของเครื่องใช้ใกล้ตัว ใช้
ภาษาในการเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม ด้วยกล่าวทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษและแนะนำพูดสื่อความ
เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ออกคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง โดยใช้เทคนิค
ต่างๆในการปฏิบัติกิจกรรม การเล่าเรื่องประกอบภาพ บทสนทนาเพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
แสดงความรู้สึกเก่ียวกับความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
  โดยการใช้กระบวนการอ่าน การฟัง การพูด สนทนา เปรียบเทียบ การอธิบาย เขียนอธิบาย
แนะนำเสนออย่างมีเหตุผลด้วยเทคนิคและสื่อเทคโนโลยีของสถานศึกษา 
  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสุขและเห็นคุณค่าอีกท้ังยังสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
และวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้  
 1. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้  
 2. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้  
 3. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ  
 4. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อง  
 5. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆได้  
 6. นักเรียนเข้าใจ คำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และคำแนะนำในสถานศึกษา  
 7. นักเรียนเข้าใจบทสนทนาและบทความสั้นๆได้  
 8. นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้  
 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๐๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา อ15201 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5             เวลา 40 ชั่วโมง  
 
 ศึกษาการฟัง พูด อ่าน เขียน สนทนา คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ประโยค ข้อความสั้นๆบทสนทนาที่ 
ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เรื่องเล่า นิทาน บทกวีและบทกลอนง่ายๆ การสนทนาสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับ 
บุคคล การอ่านและเขียน คำวลี ประโยคและข้อความสั้นๆ แสดงความคิดเห็นข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง 
สิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองและสังคมท้องถิน่ของนักเรียน  
 โดยใช้กระบวนการอ่าน การฟัง การพูด สนทนา เปรียบเทียบ การอธิบาย เขียนอธิบายและนำเสนอ 
อย่างมีเหตุผลด้วยเทคนิคและสื่อเทคโนโลยีของสถานศึกษา  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจคติที่ดีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสนใจร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรม 
สามารถใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก มีการสื่อสารที่ดี แสวงหาความรู้  
ด้วยการเรียนภาษาอย่างเพลิดเพลิน ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
ผลการเรียนรู้  
 1. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้  
 2. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้  
 3. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ  
 4. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อง  
 5. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆได้  
 6. นักเรียนเข้าใจ คำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และคำแนะนำในสถานศึกษา  
 7. นักเรียนเข้าใจบทสนทนาและบทความสั้นๆได้  
 8. นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้  
 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๐๖ 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา อ16201 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6             เวลา 40 ชั่วโมง  
  
 ศึกึษาการฟัง พูด อ่าน เขียน สนทนาเก่ียวกับบุคคล การฟัง การพูด การพูดค าสั่ง คำขอร้อง 
คำแนะนำการกล่าวทักทาย การสนทนาสื่อสาร การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ชีวติความเป็นอยู่ของ
บุคคลในท้องถิ่น อาชีพในท้องถิ่น ฤดูกาล ศาสนาความสัมพันธ์ชุมชนโลก การอ่าน การเขียน ประโยคและ
ข้อความสั้นๆ เรื่องเล่า นิทาน เพลง บทกวีและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน การฟัง การพูด สนทนา เปรียบเทียบ การอธิบาย เขียนอธิบายและนำเสนอ 
อย่างมีเหตุผลด้วยเทคนิคและสื่อเทคโนโลยีของสถานศึกษา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุข เห็นคุณค่าและสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เห็นความสัมพันธ์ของการเรียน 
ภาษาอังกฤษ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สนใจและแสวงหาความรู้ความเพลิดเพลินจากการ 
เรียนภาษาอังกฤษซึ่งเก่ียวข้องกับชีวิตประจำวันและสังคมที่ตนดำรงอยู่ 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้  
 2. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้  
 3. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ  
 4. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อง  
 5. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆได้  
 6. นักเรียนเข้าใจ คำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และคำแนะนำในสถานศึกษา  
 7. นักเรียนเข้าใจบทสนทนาและบทความสั้นๆได้  
 8. นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้  
 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 

 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๐๗ 

 
 
 
 
 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๐๘ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง  ได้ฝึกปฏิบัติจริงและค้นพบความถนัดของตนเอง  สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตาม
ความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย บำเพ็ญประโยชน์เ พ่ือสังคม มีทักษะในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
รอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้สร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม สามรถจักการตนเองได้และ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓  ลักษณะ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  
สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 
 ๒. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาระเบียบวินัย  ความเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  
การทำงานร่วมกัน  รู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออาทรและ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน  ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการทำงานเน้นการ
ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
และท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ- เนตรนารี  ๔๐  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา กิจกรรมชุมนุมนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม  ๓๐  
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา   
 ๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความ
ดีงาม  ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  นักเรียน
ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดกิจกรรม 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 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-เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๓.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
     และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือผู้เรียนค้นพบความถนัดความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักละเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น 

๒. เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัว
สังคม  เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพของตนเอง 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคา่นิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต สร้างเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน 
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 

แนวการจัดกิจกรรม  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือช่วยเหลือ
และพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 

๑. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมากขึ้นโดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา การ
จัดบริการสนเทศ  โดยให้มีเอกสารเพ่ือใช้ในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนด้วยการสังเกต  
สัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผู้ปกครองก่อนและระหว่างเรียน  การ
เยี่ยมบ้านนักเรียน  การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดทำระเบียน
สะสม  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน  และบัตรสุขภาพ 

๒. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  โดยทำแบบทดสอบเพ่ือรู้จักและเข้าใจตนเอง  มี
ทักษะในการตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพ่ือเลือกศึกษาต่อ  เลือกอาชีพ 
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๑๑๐ 

๓. การจัดบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่มในด้านการศึกษา  อาชีพและส่วนตัว  
โดยมีผู้ให้คำปรึกษาที่มีคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให้คำปรึกษา  ตลอดจนมีห้องให้
คำปรึกษาที่เหมาะสม 

๓.๑  ช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงินโดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
๓.๒  ติดตามเก็บข้อมูลของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
 ๑. กิจกรรมลูกเสือ   

กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ ทุกคน  ได้ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ - เนตรนารี  เพ่ือส่งเสริม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมความสามัคคี  มีวินัย  และ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๘  ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  เพ่ือพัฒนา
ลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคม  
เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุขและความมั่งคงของประเทศชาติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 

๑.  ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง 
๒. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
๔. ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 
๕. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่งคงชองชาติ 

 

แนวการจัดกิจกรรม 
  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 

  เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบานการของลูกเสือและจัดกิจกรรมให้ศึกษาวิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให้
ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเรื่องเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือสำรอง การทำ
ความเคารพเป็นหมู่(แกรนด์ฮาวล์) การทำความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้าย ระเบียบแถวเบื้องต้น คำ
ปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   

๒. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑ , ๒  และ ๓  อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ  การ
ค้นหาธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศต่างๆ การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิง  การ
ผูกเงื่อน  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรองโดยใช้กระบานการทำงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการ
กลุ่ม  กระบวนการจัดการ กระบวนการคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  ทางลูกเสือ  กระบวนการ
ทางเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
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  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณกฎและคติพจน์
ของลูกเสือสำรองมีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็น
ใจผู้อ่ืน บำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจและศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับลัทธิทางการเมืองใดๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ - ๖ 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให้
ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติในเรื่อง 

๑.  ลูกเสือตรี  ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ กิจกรรม
กลางแจ้ง  ระเบียบแถว 

๒. ลูกเสือโท  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อ่ืน  การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ  ทักษะทาง
วิชาลูกเสือ  งานอดิเรกและเรื่องที่น่าสนใจ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

๓. ลูกเสือเอก  การพ่ึงพาตนเอง การบริการ การผจญภัย วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว โดยใช้
กระบวนการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัดการ กระบวนการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณกฎและคติพจน์ของลูกเสือ
สามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  
บำเพ็ญตนเพ่ือสารธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจและศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิ
ทางการเมืองใดๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ  ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมและผ่านการทดสอบแล้วจะได้รับเครื่องหมายลูกเสือตรี  ลูกเสือโทและ

ลูกเสือเอก 
 ๒. กิจกรรมชุมนุม 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการของตน   
๒. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิด

ประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  ได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๑๒ 

แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมตามความสนใจ(ชุมนุม) ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเป็นสมาชิกชมรม วางแผนการ

ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยมีชมรมที่หลากหลายเหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผู้เรียน ประกอบด้วย
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
ค่ายวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การบรรยายพิเศษดังตัวอย่างพอสังเขปต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม จัดสอนจริยธรรมในห้องเรียน จัด
ให้มีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทั้งทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  โดยผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และศีลปะ 

๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีทุกช่วงชั้น โดยผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
ทำงานและการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน   

๓. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการทำงาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติจริงและ
ฝึกทักษะการจัดการ 

๔. กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น  
ประเพณีไหว้ครู  ประเพณีลอยกระทง 

๕. กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให้มีการเลือกคณะกรรมการนักเรียน  
โดยให้นำกระบวนการประชาธิปไตยไปใช้ในการร่วมวางแผนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน 

๖. กิจกรรมคนดีของสังคม  จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้  เพ่ือป้องกันปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง  
ปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่น ให้ความรู้เพื่อปลูกฝังให้เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี 

๗. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ให้บริการห้องพยาบาล มีบริการให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพ่ือ
ป้องกันโรคระบาดอย่างทันเหตุการณ์ 

  
 ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และประเทศชาติ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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๑๑๓ 

แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำประโยชน์
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมกิจกรรมสำคัญได้แก่ กิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมดำรงรักษา สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 เวลาเรียนสำหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม ๖ ปี จำนวน ๖๐ ชั่วโมง(เฉลี่ยปีละ  
๑๐ ชั่วโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ เป็นการจัด
กิจกรรมภายในเวลาเรียน โดยให้ผู้เรียนรายงานแสดงกรเข้าร่วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึกและมีผู้รับรองผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
 
แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ กำหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.๑  การตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน

ตลอดปีการศึกษา 
 ๑.๒  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน  

ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกผลการเรียนรู้และผ่านทุกผลการเรียนรู้  โดยแต่ละผลการเรียนรู้ผ่านไม่น้อย
กล่าร้อยละ  ๕๐ หรือมีคุณภาพในระดับ  ๑  ขึ้นไป 

 ๑.๓  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนตามเกณฑ์  
ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “ผ”  ผ่านการประเมินกิจกรรมและนำผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 ๑.๔  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์  ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “มผ”  โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำ
กิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วนแล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น  “ผ”  
และนำผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
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๑๑๔ 

 
๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑  กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ

ผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
 ๒.๒  ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม  ๓  กิจกรรมสำคัญดังนี้ 
 ๒.๒.๑  กิจกรรมแนะแนว 
 ๒.๒.๒  กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ 
  ๑.  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   
  ๒.  กิจกรรมชุมนุม 
 ๒.๒.๓  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ๒.๓  การนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
 ๒.๔  เสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ

จบแต่ละระดับการศึกษา 
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๑๑๕ 

เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดเกณฑ์สำหรับการจบการศึกษาดังนี้ 
 

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จำนวน  ๘๔๐  ชั่วโมง และรายวิชาเพ่ิมเติมจำนวน  ๔๐  ชั่วโมง และ

มีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านทุกรายวิชา 
๒.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ  “ผ่าน” ขึ้นไป 
๓.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป 

 ๔.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 

การจัดการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสำคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็น
เครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู่ เป้าหมายของหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลง
มือทำจริงกระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจำเป็นต้องศึกษาทำ
ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท 
ดังนี้ 

 ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ทีท่้าทายความสามารถของผู้เรียน 
  ๒) กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ที่เป็น
ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๓)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
๕) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของ

วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
  ๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 

๑) กำหนดเป้าหมายวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
๒) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งคำถาม คิดหา

คำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 
๓) ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณต์่างๆ 
 ๔) มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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สื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่นการ
เลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเองหรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรดำเนินการดังนี้   
 ๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ศูนย์สื่ อการเรียนรู้ระบบสารสนเทศการเรียนรู้  และเครือข่ าย  
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนเสริมความรู้ให้ผู้สอนรวมทั้งจัดหา
สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมมีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖. จัดให้มีการกำกับติดตามประเมินคุณภาพและประสิทธิ ภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่ อ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ำเสมอ 

ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตรวัตถุประสงค์การเรียนรู้การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัยไม่กระทบความมั่นคงของ
ชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรมมีการใช้ภาษาท่ีถูกต้องรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการประเมิน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น  
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่
แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสม
งาน การใช้แบบทดสอบฯลฯโดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน
เพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใดนอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพ่ือตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียน
ในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผล
การจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจาก
การประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่๓ชั้น
ประถมศึกษาปีที่๖เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษกลุ่มผู้เรียนที่มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรมกลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมิน
จึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
และประสบความสำเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาจะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรยีน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็น
หลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

 (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียน
ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
 ระดับประถมศึกษาในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชาสถานศึกษาสามารถให้ระดับผล
การเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษรระบบร้อยละ และระบบที่
ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล การ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่
ผ่าน 
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๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ 
หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๑ระดับ คือ 
ระดับประถมศึกษา  
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
  (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  
  (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
  (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
  (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัยให้
คณะกรรมการของสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้
ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
พัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

๑.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้
ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)  
  ๑.๓ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อ
และข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)  
 ๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ
ผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรียน และ เอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกท่ี
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจาก 
การเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา/จำนวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ๖ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑๒๒ 

การบริหารจัดการหลักสูตร  
 ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร
นั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึ งระดับสถานศึกษา มี
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน
ระดับชาติ 
 ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีภารกิจสำคัญ 
คือ  กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่
เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  
รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริมติดตามผล 
ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร  
การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทำระเบียบการ
วัดและประเมินผลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหน่วยงานสังกัดอ่ืนๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทำเพ่ิมเติม 
รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


