
 

 
 

หลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง 
พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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ประกาศโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง 

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง พุทธศักราช  2553  
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
 
 

 ด้วยส านักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีณ าสั่งที่ 921/2561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาณม 2561   
ให้ทางสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ด าเนินการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ยกเลิกมาตรฐาน               
การเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่2 การออกแบบและเทณโนโลยี และสาระที่3 เทณโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พุทธศักราช 2551 ณงเหลือ 2 สาระ ณือ สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและณรอบณรัว และสาระที่4 การอาชีพ  2) เปลี่ยนชื่อสาระ             
ที ่4 การอาชีพ เป็นสาระท่ี 2 การอาชีพ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทณโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีณ าสั่งที่ 921/2561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาณม 2561 ให้ทางสถานศึกษาปรับปรุงโณรงสร้าง
เวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้มีเวลาเรียนพ้ืนฐาน จ านวน 840 
ชั่วโมงต่อปี เวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 40 ชั่วโมงต่อปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ านวน 120 ชั่วโมงต่อปี               
ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงจึงได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาณุณภาพผู้เรียน ตั้งแต่            
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนหลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง พุทธศักราช  2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2562)  ได้รับณวามเห็นชอบจากณณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่ 14  เดือน  พฤษภาณม พ.ศ. 2562              
จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                   
 

ประกาศ ณ วันที่ 15  พฤษภาณม  2562 
 
 

…………………………… 
(นายน าชัย   บุญเรือง) 

ประธานณณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

…………………………… 
 (นายมาโนช   ชนะพยัณฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง 
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ความน า 
  

      หลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นมา
เพ่ือให้สอดณล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท้องถิ่น บริบทจุดเน้นและณวาม
ต้องการของสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ การรักการอ่าน การน้อมนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนดเป็น
แนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์หลักสูตรและพัฒนาผู้เรียน  
        นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาณม 2560 โดยได้มีณ าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ณณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังณมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 7 สิงหาณม 2560 รวมทั้งส านักงานณณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานได้มีประกาศ เรื่อง 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ณณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สถานศึกษาน ามาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีการศึกษา 2561 ให้เริ่มใช้ในชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  

      ด้วยเหตุผลและณวามจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง จึงได้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สอดณล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ณณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังณมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศไว้  เพ่ือ
นามาใช้ในการพัฒนาณุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  

วิสัยทัศน์ 

     โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มตามศักยภาพ  ผ่าน
กระบวนการการเรียนรู้ณู่ณุณธรรม มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี  มีณุณธรรมจริยธรรม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  อยู่ใน
สังณมได้อย่างมีณวามสุข  มีนิสัยรักการอ่าน  ใช้เทณโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองและสังณมอย่างสร้างสรรณ์   
มีจิตส านึกในณวามเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกณรองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 

     ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง พุทธศักราช  2553 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2562) มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีณุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ส าณัญ และณุณลักษณะอันพึงประสงณ์  ดังนี้ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

    หลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงพุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะส าณัญ 5 ประการ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้  

   1. ความสามารถในการสื่อสาร  ผู้เรียนมีณวามสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดณวามณิด ณวามรู้ณวามเข้าใจ ณวามรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังณม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ณวามขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและณวามถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยณ านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังณม 
    2. ความสามารถในการคิด  ผู้เรียนมีณวามสามารถในการณิดวิเณราะห์   การณิดสังเณราะห์  การณิด
อย่างสร้างสรรณ์  การณิดอย่างมีวิจารณญาณ และการณิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองณ์ณวามรู้หรือสารสนเทศ  
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังณมได้อย่างเหมาะสม 

   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  ผู้เรียนมีณวามสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรณต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล ณุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ   เข้าใจณวามสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังณม   แสวงหาณวามรู้ ประยุกต์ณวามรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยณ านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังณมและสิ่งแวดล้อม 
    4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ผู้เรียนมีณวามสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังณม
อาเซียน  ด้วยการสร้างเสริมณวามสัมพันธ์อันดีระหว่างบุณณล  การจัดการปัญหาและ ณวามขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังณมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่
พึงประสงณท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

   5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ผู้เรียนมีณวามสามารถในการเลือกและใช้เทณโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทณโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังณม ในด้านการเรียนรู้   การสื่อสาร การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีณุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    หลักสูตรสถานโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงพุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562)            

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีณุณลักษณะอันพึงประสงณ์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังณมได้อย่างมีณวามสุข  ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1.  มีณวามรักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  มีณวามซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัยในตนเอง 
4 . มีณวามใฝุเรียนรู้ 
5.  มีณวามเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
6.  มีณวามมุ่งม่ันในการท างาน 
7.  รักณวามเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง พุทธศักราช 2553   

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
ณณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี 80 80 80 120 120 120 
สังณมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
  - เศรษฐศาสตร์ 
  - ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ 

 
80 

 
 
 
 

40 

 
80 
 
 

40 

 
80 
 
 

40 

 
80 
 
 

40 

 
80 
 
 

40 

 
80 
 
 

40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพิ่มเติม       
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 
- กิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์ 

40 
 

40 
40 
10* 

40 
 

40 
40 
10* 

40 
 

40 
40 
10* 

40 
 

40 
40 
10* 

40 
 

40 
40 
10* 

40 
 

40 
40 
10* 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

*หมายเหตุ  1) กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์จัดบูรณาการร่วมกับกิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี 
      2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับชั้น 

         ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี จัดไว้ที่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
      3) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจัดบูรณาการกับรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง ระดับประถมศึกษา 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  
( ชม. / ปี ) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท11101  ภาษาไทย 1  200 
ณ11101  ณณิตศาสตร์ 1  200 
ว11101  วิทยาศาสตร์และเทณโนโลย ี1   80 
ส11101  สังณมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม1  80 
ส11102  ประวัติศาสตร์1  40 
พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 40 
ศ11101  ศิลปะ 1 40 
ง11101  การงานอาชีพ 1 40 
อ11101  ภาษาอังกฤษ 1 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ส11231 หน้าที่พลเมือง 1 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน    
        ลูกเสือ/เนตรนารี 40 
        ชุมนุม 40 
กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์ 10* 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 

*หมายเหตุ  1) กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์จัดบูรณาการร่วมกับกิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี 
      2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับชั้น 

        ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี จัดไว้ที่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
      3) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจัดบูรณาการกับรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ( ชม. / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท12101  ภาษาไทย 2 200 
ณ12101  ณณิตศาสตร์ 2 200 
ว12101  วิทยาศาสตร์และเทณโนโลย ี2 80 
ส12101  สังณมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 80 
ส12102  ประวัติศาสตร์ 2 40 
พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 40 
ศ12101  ศิลปะ 2 40 
ง12101  การงานอาชีพ 2 40 
อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ส12232 หน้าที่พลเมือง 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน    40 
       ลูกเสือ /เนตรนารี 40 
       ชุมนุม 40 
กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์ 10* 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
*หมายเหตุ  1) กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์จัดบูรณาการร่วมกับกิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี 
      2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับชั้น 

        ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี จัดไว้ที่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
      3) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจัดบูรณาการกับรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง ระดับประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ( ชม. / ปี ) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท13101  ภาษาไทย 3 200 
ณ13101  ณณิตศาสตร์ 3 200 
ว13101  วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี 3 80 
ส13101  สังณมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 3 80 
ส13102  ประวัติศาสตร์ 3 40 
พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3 40 
ศ13101  ศิลปะ 3 40 
ง13101  การงานอาชีพ 3 40 
อ13101  ภาษาอังกฤษ 3 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ส13233 หน้าที่พลเมือง 3 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน    40 
       ลูกเสือ / เนตรนารี 40 
       ชุมนุม 40 
กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์ 10* 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
*หมายเหตุ  1) กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์จัดบูรณาการร่วมกับกิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี 
      2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับชั้น 

        ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี จัดไว้ที่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
      3) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจัดบูรณาการกับรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง ระดับประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ( ชม. / ปี ) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท14101  ภาษาไทย 4 160 
ณ14101  ณณิตศาสตร ์4 160 
ว14101  วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี 4  120 
ส14101  สังณมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 4 80 
ส14102  ประวัติศาสตร์ 4  40 
พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา  4 80 
ศ14101  ศิลปะ 4  80 
ง14101  การงานอาชีพ 4  40 
อ14101  ภาษาอังกฤษ  4 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ส14234 หน้าที่พลเมือง 4 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน    40 
      ลูกเสือ / เนตรนารี 40 
      ชุมนุม 40 
กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์ 10* 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
*หมายเหตุ  1) กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์จัดบูรณาการร่วมกับกิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี 
      2) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจัดบูรณาการกับรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง ระดับประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ( ชม. / ปี ) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท15101  ภาษาไทย  5 160 
ณ15101  ณณิตศาสตร์ 5  160 
ว15101  วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี 5 120 
ส15101  สังณมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 5  80 
ส15102  ประวัติศาสตร์ 5  40 
พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา  5 80 
ศ15101  ศิลปะ 5  80 
ง15101  การงานอาชีพ 5  40 
อ15101  ภาษาอังกฤษ  5 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ส15235 หน้าที่พลเมือง 5 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน    40 
      ลูกเสือ / เนตรนารี 40 
      ชุมนุม 40 
กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์ 10* 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
*หมายเหตุ  1) กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์จัดบูรณาการร่วมกับกิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี 
      2) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจัดบูรณาการกับรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง ระดับประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ( ชม. / ปี ) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท16101  ภาษาไทย  6 160 
ณ16101  ณณิตศาสตร์  6 160 
ว16101  วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี 6  120 
ส16101  สังณมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 6   80 
ส16102  ประวัติศาสตร์  6 40 
พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา 6  80 
ศ16101  ศิลปะ 6  80 
ง16101  การงานอาชีพ 6 40 
อ16101  ภาษาอังกฤษ 6 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ส16236 หน้าที่พลเมือง 6 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน    40 
      ลูกเสือ /เนตรนารี 40 
      ชุมนุม 40 
กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์ 10* 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
*หมายเหตุ  1) กิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์จัดบูรณาการร่วมกับกิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี 
      2) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจัดบูรณาการกับรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 
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รายวิชาพื้นฐาน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษา 
 
รายวิชาพื้นฐาน 
 

(รหัสวิชา) ท 11101   (ชื่อรายวิชา) ภาษาไทย 1   จ านวน  200 ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ท 12101   (ชื่อรายวิชา) ภาษาไทย 2   จ านวน  200 ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ท 13101   (ชื่อรายวิชา) ภาษาไทย 3   จ านวน  200 ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ท 14101  (ชื่อรายวิชา) ภาษาไทย 4   จ านวน  160 ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ท 15101   (ชื่อรายวิชา) ภาษาไทย 5   จ านวน  160 ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ท 16101   (ชื่อรายวิชา) ภาษาไทย 6   จ านวน  160 ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

ท11101 ภาษาไทย 1                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1           เวลา  200   ชั่วโมง 

     ศึกษาการอ่านออกเสียงณ า ณ าณล้องจองและข้อณวามสั้นๆ ณวามหมายของณ าและข้อณวามที่อ่าน ตอบ
ณ าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน การณาดณะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตาม
ณวามสนใจอย่างสม่ าเสมอ และน าเสนอเรื่องท่ีอ่าน ณวามหมายของเณรื่องหมายหรือสัญลักษณ์ส าณัญที่มักพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน การมีมารยาทในการอ่าน การณัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยณ าและประโยณง่ายๆ 
การมีมารยาทในการเขียน ฟังณ าแนะน า ณ าสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม ตอบณ าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็น
ณวามรู้และณวามบันเทิง การพูดแสดงณวามณิดเห็นและ ณวามรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงณ์ 
การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดณ า
และบอกณวามหมายของณ า เรียบเรียงณ าเป็นประโยณง่ายๆ ต่อณ าณล้องจองง่ายๆ ข้อณิดที่ได้จากการฟังวรรณกรรม
ร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองตามณวามสนใจ  

   โดยใช้กระบวนการณิด การอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรณ์ การดู การตีณวาม ทักษะการสื่อสารและ
กระบวนการกลุ่ม 

   เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นณุณณ่าวรรณณดีและวรรณกรรมที่อ่าน เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรณ์
มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด และมีณวามภาณภูมิใจในณวามเป็น ไทย 
รักภาษาไทย มีณวามพอเพียง 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8 
ท 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ท 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
ท 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ท 5.1 ป.1/1, ป.1/2 
รวมทั้งหมด 22 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท12101 ภาษาไทย 2                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                เวลา  200  ชั่วโมง       
 

     ศึกษาการอ่านออกเสียงณ า ณ าณล้องจอง ข้อณวามและบทร้อยกรอง ณวามหมายของณ าและข้อณวามที่
อ่าน ตั้งณ าถามและตอบณ าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การระบุใจณวามส าณัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน การแสดง
ณวามณิดเห็นและณาดณะเนเหตุการณ์จากเรื่องทีอ่าน อ่านหนังสือตามณวามสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอ เรื่องที่
อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามณ าสั่งหรือข้อแนะน า การมีมารยาทในการอ่าน การณัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และตามจินตนาการ ฟังณ าแนะน า ณ าสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม 
การเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นณวามรู้และณวามบันเทิง สาระส าณัญของเรื่องที่ฟังและดู ตั้งณ าถามและตอบณ าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู การแสดงณวามณิดเห็น ณวามรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู การพูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงณ์ การมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด บอกและเขียนพยัญชนะการ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 
เขียนสะกดณ าและบอกณวามหมายของณ า เรียบเรียงณ าเป็นประโยณได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสารลักษณะณ า
ณล้องจอง เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาณ าเมืองได้เหมาะสมกับกาลเทศะ การระบุข้อณิดที่ได้จากการอ่าน 
หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็กเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน บทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิน่  
กาท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองที่มีณุณณ่าตามณวามสนใจ 

   โดยใช้กระบวนการณิดการอ่านการเขียนเชิงสร้างสรรณ์  การดู การตีณวาม ทักษะการสื่อสารและ 
กระบวนการกลุ่ม 

   เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นณุณณ่าวรรณณดีและวรรณกรรมที่อ่าน เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและสร้าง มี
นิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด และมีณวามภาณภูมิใจในณวามเป็นไทย 
รักภาษาไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8, 
ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ท 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 
ท 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
ท 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
รวมทั้งหมด27 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ท13101 ภาษาไทย 3               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                          เวลา  200  ชั่วโมง       
 

    ศึกษาการอ่านออกเสียงณ าข้อณวาม เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้องณล่องแณล่วณวามหมาย
ของณ าและข้อณวามที่อ่าน ตั้งณ าถามและตอบณ าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ล าดับเหตุการณ์และณาดณะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ การสรุปณวามรู้และข้อณิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อ่านหนังสือตามณวามสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่านอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ
ตามณ าสั่งหรือข้อแนะน า ณวามหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ การมีมารยาทในการอ่าน การณัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน เขียนบันทึกประจ าวัน เขียนจดหมาย
ลาณรู เขียนเรื่องตามจินตนาการ การมีมารยาทในการเขียน เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นณวามรู้
และณวามบันเทิง สาระส าณัญจากการฟังและการดู การตั้งณ าถามและตอบณ าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดง
ณวามณิดเห็นและณวามรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงณ์ การมีมารยาทในการฟัง 
การดูและการพูด เขียนสะกดณ า และบอกณวามหมายของณ า ชนิดและหน้าที่ของณ าในประโยณ การใช้พจนานุกรม
ณ้นหาณวามหมายของณ าแต่งประโยณง่ายๆ แต่งณ าณล้องจองและณ าขวัญ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและณ าขวัญ 
เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นณ าเมืองได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ข้อณิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การรู้จักเพลงพ้ืนบ้านและเพลงกล่อมเด็กเพ่ือปลูกฝังณวามชื่นชมวัฒนธรรม ท้องถิ่น การ
แสดงณวามณิดเห็นเกี่ยวกับวรรณณดีที่อ่าน ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีณุณณ่าตามณวาม
สนใจ 

   โดยใช้กระบวนการณิด การอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรณ์ การดู การตีณวาม ทักษะการสื่อสารและ 
กระบวนการกลุ่ม 

   เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นณุณณ่าวรรณณดีและวรรณกรรมที่อ่าน เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรณ์ 
มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด และมีณวามภาณภูมิใจในณวามเป็น ไทย 
รักภาษาไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9 
ท 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
ท 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
ท 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
ท 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
รวมทั้งหมด 31 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ท14101ภาษาไทย 4              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                      เวลา  160  ชั่วโมง       
 

    ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ณวามหมายของณ า ประโยณและส านวน อ่านเรื่อง
สั้นๆ ตามเวลาที่ก าหนดและตอบณ าถาม แยกข้อเท็จจริงและข้อณิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน การณาดณะเน เหตุการณ์จาก
เรื่องท่ีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ การสรุปณวามรู้และข้อณิดจากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือที่มีณุณณ่าตามณวามสนใจ
และแสดงณวามณิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การมีมารยาทในการอ่าน การณัดลายมือ ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและณรึ่ง
บรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ณ าได้ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม เขียนแผนภาพโณรงเรื่องและแผนภาพณวามณิด เขียนย่อ
ณวามจากเรื่องสั้นๆ เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาณ้นณว้า 
เขียนเรื่องตามจินตนาการ การมีมารยาทในการเขียน การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อณิดเห็น  พูดสรุปณวาม พูดแสดง
ณวามรู้ ณวามณิดเห็น ณวามรู้สึก ตั้งณ าถามและตอบณ าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู รายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาณ้นณว้า การมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด สะกดณ าและบอกณวามหมายของณ าในบริบทต่างๆ ชนิด
และหน้าที่ของณ าในประโยณ การใช้พจนานุกรมณ้นหาณวามหมายของณ า แต่งประโยณ แต่งบทร้อยกรองและณ าขวัญ 
ณวามหมายของส านวน การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ การระบุข้อณิดจากนิทานพ้ืนบ้านหรือ
นิทานณติธรรม ร้องเพลงพื้นบ้าน ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีณุณณ่าตามณวามสนใจ 

   โดยใช้กระบวนการณิด การอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรณ์ การดู การตีณวาม ทักษะการสื่อสารและ 
กระบวนการกลุ่ม 

   เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นณุณณ่าวรรณณดีและวรรณกรรมที่อ่าน เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรณ ์
มีนสิัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด และมีณวามภาณภูมิใจในณวามเป็น ไทย 
รักภาษาไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, 
ท 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
ท 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6 
ท 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 
ท 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
รวมทั้งหมด 33 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท 15101 ภาษาไทย 5              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5               เวลา  160  ชั่วโมง     
 

    ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง ณวามหมายของณ า ประโยณและข้อณวามที่เป็น 
บรรยายและการพรรณนา ณวามหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่าน การแยกข้อเท็จจริงและข้อณิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน การ
วิเณราะห์และแสดงณวามณิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ณ าสั่ง ข้อแนะน าและปฏิบัติตาม 
การหนังสือที่มีณุณณ่าตามณวามสนใจและแสดงณวามณิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การมีมารยาทในการอ่าน การณัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและณรึ่งบรรทัด การเขียนสื่อสาร เขียนแผนภาพโณรงเรื่องและแผนภาพณวามณิด เขียน
ย่อณวาม เขียนจดหมายถึงผู้ปกณรองและญาติ เขียนแสดงณวามรู้สึกและณวามณิดเห็นได้ตรงตามเจตนา กรอกแบบ
รายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ การมีมารยาทในการเขียน การพูด แสดงณวามรู้ ณวามณิดเห็น ณวามรู้สึก 
ตั้งณ าถามและตอบณ าถามเชิงเหตุผล วิเณราะห์ณวามน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล การพูดรายงานเรื่อง
หรือประเด็นที่ศึกษาณ้นณว้าจากฟัง การดูแลและการสนทนา การมีมารยาทในการฟัง การดู ชนิดและหน้าที่ของณ า
ในประโยณ จ าแนกส่วนประกอบของประโยณ  การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น การใช้ณ าราชาศัพท์ 
ณ าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง การใช้ส านวนได้ถูกต้อง การสรุปเรื่องจากวรรณณดี หรือ
วรรณกรรมที่อ่าน ณวามรู้และข้อณิดจากการอ่านวรรณณดีและวรรณกรรม ณุณณ่าของวรรณณดีและวรรณกรรม การ
ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีณุณณ่าตามณวามสนใจ 

   โดยใช้กระบวนการณิดการอ่านการเขียนเชิงสร้างสรรณ์  การดู การตีณวาม ทักษะการสื่อสารและ 
กระบวนการกลุ่ม 

   เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นณุณณ่าวรรณณดีและวรรณกรรมที่อ่าน เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรณ์ 
มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด และมีณวามภาณภูมิใจในณวามเป็น ไทย 
รักภาษาไทย 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, 
ท 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 
ท 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ท 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
ท 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
รวมทั้งหมด 33 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ท16101 ภาษาไทย 6              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                   เวลา  160  ชั่วโมง       
 

    ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง ณวามหมายของณ า ประโยณและข้อณวามที่เป็นโวหาร 
อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย แยกข้อเท็จจริงและข้อณิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน การน าณวามรู้และณวามณิดจากเรื่องที่
อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ณ าสั่ง ข้อแนะน าและปฏิบัติตาม 
ณวามหมายของข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิและกราฟ อ่านหนังสือตามณวามสนใจและอธิบายณุณณ่าที่ได้รับ
การมีมารยาทในการอ่าน ณัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและณรึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร โดยใช้ณ าได้ถูกต้อง ชัดเจน 
และเหมาะสม เขียนแผนภาพโณรงเรื่องและแผนภาพณวามณิด เขียนเรียงณวาม เขียนย่อณวาม เขียนจดหมายส่วนตัว 
กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรณ์ การมีมารยาทในการเขียน การพูดแสดงณวามรู้ 
ณวามเข้าใจในจุดประสงณ ์ตั้งณ าถามและตอบณ าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู วิเณราะห์ณวามน่าเชื่อถือจากการ
ฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาณ้นณว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา 
พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด วิเณราะห์ชนิดและหน้าที่ของณ า
ในประโยณ ใช้ณ าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุณณล รวบรวมและบอกณวามหมายของณ าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย ลักษณะของประโยณ แต่งบทร้อยกรอง การวิเณราะห์และเปรียบเทียบ 
ส านวนที่เป็นณ าพังเพยและสุภาษติ แสดงณวามณิดเห็นจากวรรณณดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่น
ของตนเองและนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอ่ืน ณุณณ่าของวรรณณดี และวรรณกรรมที่อ่าน ท่องจ าบทอาขยานและบท
ร้อยกรองที่มีณุณณ่า ตามณวามสนใจ 

   โดยใช้กระบวนการณิด การอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรณ์ การดู การตีณวาม ทักษะการสื่อสารและ 
กระบวนการกลุ่ม 

   เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นณุณณ่าวรรณณดีและวรรณกรรมที่อ่าน เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและสร้าง มี
นิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด และมีณวามภาณภูมิใจในณวามเป็น ไทย 
รักภาษาไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
ท 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
ท 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
ท 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
ท 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวมทั้งหมด 34 ตัวช้ีวัด 
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รายวิชาพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
 

(รหัสวิชา) ณ 11101   (ช่ือรายวิชา) ณณิตศาสตร์ 1  จ านวน  200 ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ณ 12101   (ช่ือรายวิชา) ณณิตศาสตร์ 2  จ านวน  200 ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ณ 13101   (ช่ือรายวิชา) ณณิตศาสตร์ 3  จ านวน  200 ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ณ 14101   (ช่ือรายวิชา) ณณิตศาสตร์ 4  จ านวน  160 ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ณ 15101   (ช่ือรายวิชา) ณณิตศาสตร์ 5  จ านวน  160 ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ณ 16101   (ช่ือรายวิชา) ณณิตศาสตร์ 6  จ านวน  160 ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค11101 คณิตศาสตร์ 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1     เวลา  200  ชั่วโมง 

    ศึกษาตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย จ านวนนับไม่ เกิน100 และ 0 ตัวไม่ทราบณ่าในประโยณ และ
สัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบของจ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจ านวน
นับไม่เกิน 100 และ 0 แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นและลดลงที่ละ 1 และทีละ 10 แบบรูปซ้ าของรูปเรขาณณิตและ
รูปอื่น ณวามยาวเป็นเซนติเมตรและเป็นเมตร น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม 
รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย และการหาณ าตอบของโจทย์ปัญหาจากแผนภูมิ
รูปภาพ 

    โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางณณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อณวามหมายทาง
ณณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการณิดสร้างสรรณ์ 

    เพ่ือให้ผู้เรียนมีณวามณิดริเริ่มสร้างสรรณ์ ณิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเณราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบณอบและถี่ถ้วน ช่วยให้ณาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้วัด 
 ณ 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
 ณ 1.2 ป.1/1 
 ณ 2.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ณ 2.2 ป.1/1 
 ณ 3.1 ป.1/1 
รวมทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ค12101  คณิตศาสตร์ 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2     เวลา  200  ชั่วโมง 

    ศึกษาตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย จ านวนนับไม่เกิน1,000 และ 0 เณรื่องหมาย = ≠ › ‹ ตัวไม่ทราบณ่า
ในประโยณ และสัญลักษณ์แสดงการบวก การลบ การณูณ การหาร และการบวก ลบ ณูณ หารระณนของจ านวนนับ
ไม่เกิน 1,000 และ 0 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การณูณ การหาร และการบวก ลบ ณูณ หารระณนของจ านวนนับ
ไม่เกิน 1,000 และ 0 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดียว และเป็นหน่วยเดียวกัน ณวามยาวเป็นเมตรและ
เซนติเมตร โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับณวามยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร น้ าหนักเป็น
กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและ
ขีด ปริมาตรและณวามจุเป็นลิตร รูปหลายเหลี่ยม วงกลม และการหาณ าตอบของโจทย์ปัญหาจากแผนภูมิรูปภาพ 

    โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางณณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อณวามหมายทาง
ณณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการณิดสร้างสรรณ์ 

    เพ่ือให้ผู้เรียนมีณวามณิดริเริ่มสร้างสรรณ์ ณิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเณราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบณอบและถี่ถ้วน ช่วยให้ณาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้วัด 
 ณ 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
 ณ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 
 ณ 2.2 ป.2/1 
 ณ 3.1 ป.2/1 
รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ค13101  คณิตศาสตร์ 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3     เวลา  200  ชั่วโมง 

    ศึกษาตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย จ านวนนับไม่เกิน100,000 และ 0 เศษส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่างๆ  
ตัวไม่ทราบณ่าในประโยณ สัญลักษณ์แสดงการบวก การลบ การณูณ การหาร และการบวก ลบ ณูณ หารระณนของ
จ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การณูณ การหาร และการบวก ลบ ณูณ หารระณน
ของจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 การบวกเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกิน 1 การลบของเศษส่วนที่
มีตัวส่วนเท่ากัน โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 โจทย์ปัญหาการลบของเศษส่วนที่
มีตัวส่วนเท่ากัน  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน เวลาและระยะเวลา  ณวามยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและ
เซนติเมตร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับณวามยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร เณรื่องชั่ง การชั่งและ
หน่วยวัดการชั่งเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วย
เป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม เณรื่องตวง และปริมาตร ณวามจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตร ณวามจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร รูปเรขาณณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร และ
การหาณ าตอบของโจทย์ปัญหาจากแผนภูมิรูปภาพ 

   โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางณณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อณวามหมายทาง
ณณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการณิดสร้างสรรณ์ 

   เพ่ือให้ผู้เรียนมีณวามณิดริเริ่มสร้างสรรณ์ ณิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเณราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบณอบและถ่ีถ้วน ช่วยให้ณาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้วัด 
 ณ 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, ป.3/11 
 ณ 1.2 ป.3/1 
 ณ 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, ป.3/11, ป.3/12,  
         ป.3/13 
 ณ 2.2 ป.3/1 
 ณ 3.1 ป.3/1, ป.3/2 
รวมทั้งหมด 28 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ค14101  คณิตศาสตร ์4     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                         เวลา 160 ชั่วโมง 
 

     ศึกษา  การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวนนับที่มากกว่า 
100,000 เศษส่วน จ านวนณละ แสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน จ านวนณละที่ก าหนดและเป็นพหุณูณของอีกตัว
หนึ่ง ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ตามที่ทศนิยมก าหนด การเรียงล าดับทศนิยมจ านวนไม่เกิน 3 
ต าแหน่ง การบวก  การลบ  การณูณ  การหาร จากสถานการณ์ต่างๆ การหาณ่าตัวไม่ทราบณ่าในประโยณสัญลักษณ์
ของจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 การณูณจ านวนหลายหลัก 2 จ านวนที่มีผลณูณไม่เกิน 6 หลัก ประโยณ
สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก การบวก ลบ ณูณ หารระณน ของจ านวนนับ
และ 0 โจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 ผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวน
ณละที่มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุณูณของอีกตัวหนึ่ง  การบวกและการลบเศษส่วน และจ านวนณละที่มีตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุณูณของอีกตัวหนึ่ง ผลบวก ผลลบของทศนิยม ไม่เกิน 3 ต าแหน่ง การบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่
เกิน 3 ต าแหน่ง เวลา มุม ณวามยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ชนิดของมุม ชื่อมุม ส่วนประกอบของ
มุม และสัญลักษณ์แสดงมุม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อก าหนดณวามยาวของด้าน การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตาราง
สองทาง ในการหาณ าตอบของโจทย์ปัญหา 

    โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางณณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาการสื่อสาร และการสื่อณวามหมายทาง
ณณิตศาสตร์การเชื่อมโยง การให้เหตุผล การณิดสร้างสรรณ์  
    เพ่ือให้ผู้เรียนมีณวามณิดริเริ่มสร้างสรรณ์ ณิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเณราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบณอบและถี่ถ้วน ช่วยให้ณาดการณ์ วางแผน  ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รหัสตัวช้ีวัด 
ณ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, ป.4/10, ป.4/11,  
        ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16 
ณ 2.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
ณ 2.2 ป.4/1 , ป.4/2    
ณ 3.1 ป.4/1     
รวมทั้งหมด 22 ตัวช้ีวัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ค15101 คณิตศาสตร์ 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5     เวลา  160  ชั่วโมง 

     ศึกษาเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100  หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม โจทย์ปัญหา
บัญญัติไตรยางศ์ การบวก การลบ การณูณ การหารเศษส่วน และจ านวนณละ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การณูณ 
การหารเศษส่วน การณูณทศนิยมที่มีผลณูณไม่เกิน 3 ต าแหน่ง การหารที่มีตัวตั้งเป็นจ านวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน 3 
ต าแหน่ง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การณูณ การหาร ทศนิยม ร้อยละ ณวามยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนใน
รูปทศนิยม น้ าหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและณวามจุของ
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ณวามยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยม และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน สี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูน การสร้างเส้นตรง หรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ก าหนด ณุณสมบัติของ
สี่เหลี่ยม การสร้างรูปสี่เหลี่ยม ปริซึม การหาณ าตอบจากข้อมูลกราฟเส้น แผนภูมิแท่ง 

    โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางณณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อณวามหมายทาง
ณณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการณิดสร้างสรรณ์ 

    เพ่ือให้ผู้เรียนมีณวามณิดริเริ่มสร้างสรรณ์ ณิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเณราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบณอบและถี่ถ้วน ช่วยให้ณาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้วัด 
 ณ 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 
 ณ 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  
 ณ 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ณ 3.1 ป.5/1, ป.5/2 
รวมทั้งหมด 19 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ค16101  คณิตศาสตร ์6     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                         เวลา   160    ชั่วโมง 
 

     ศึกษา  เศษส่วน และจ านวนณละ อัตราส่วนปริมาณ 2 ปริมาณ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจ านวน
นับ อัตราส่วนที่เท่ากัน และอัตราส่วนที่ก าหนดให้ ห.ร.ม.และ ณ.ร.น.ของจ านวนนับไม่เกิน 3 จ านวน การบวก ลบ 
ณูณ หารระณน ของเศษส่วน และจ านวนณละ โจทย์ปัญหาเศษส่วน และจ านวนณละ 2 -3 ขั้นตอน ผลหารของ
ทศนิยมที่ตัวหาร และผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การณูณ การหาร ทศนิยม 
3 ขั้นตอน อัตราส่วน และร้อยละ 2-3 ขั้นตอน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูป
เลขาณณิต สามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ณวามยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม ณวามยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ของวงกลม ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อก าหนดณวามยาวของด้าน 
และขนาดของมุม รูปเลขาณณิต สามมิติชนิดต่างๆ รูปณลี่ของรูปเลขาณณิตสามมิติ การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูป
วงกลม ในการหาณ าตอบของโจทย์ปัญหา  

    โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางณณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาการสื่อสาร และการสื่อณวามหมายทาง
ณณิตศาสตร์การเชื่อมโยง การให้เหตุผล การณิดสร้างสรรณ์  
    เพ่ือให้ผู้เรียนมีณวามณิดริเริ่มสร้างสรรณ์ ณิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเณราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบณอบและถี่ถ้วน ช่วยให้ณาดการณ์ วางแผน  ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รหัสตัวช้ีวัด 
ณ 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9, ป.6/10, ป.6/11,  
        ป.6/12  
ณ 1.2 ป.6/1 
ณ 2.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3  
ณ 2.2 ป.6/1 , ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4    
ณ 3.1 ป.6/1     
รวมทั้งหมด 21 ตัวช้ีวัด   
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รายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
(รหัสวิชา) ว 11101   (ชื่อรายวิชา) วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี 1  จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ว 12101   (ชื่อรายวิชา) วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี 2  จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ว 13101  (ชื่อรายวิชา) วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี 3  จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ว 14101  (ชื่อรายวิชา) วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี 4  จ านวน 120  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ว 15101   (ชื่อรายวิชา) วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี 5  จ านวน 120  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ว 16101   (ชื่อรายวิชา) วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี 6  จ านวน 120  ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ว11101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      เวลา   80   ชั่วโมง 
 
      ศึกษา วิเณราะห์ พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในบริเวณที่พืชและ
สัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณที่ส ารวจ ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช  รวมทั้งการท า
หน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ณวามส าณัญ การดูแลและรักษาณวามสะอาดของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายตนเอง  สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด ชนิดของวัสดุและ
จัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ การเกิดเสียงและทิศทางการเณลื่อนที่ของเสียง ดาวที่ปรากฏบนท้องฟูาในเวลา
กลางวันและกลางณืน สาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน ลักษณะภายนอกของหิน การแก้ปัญหาอย่าง
ง่าย ล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อณวาม การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดย
ใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้เทณโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงณ์ การใช้เทณโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ณอมพิวเตอร์ร่วมกัน การดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้นและ
การใช้งานอย่างเหมาะสม 
      โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการณ้นณว้าและสร้างองณ์ณวามรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาณวามรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ทักษะกระบวนการณิดและจินตนาการ การจัดการ ทักษะในการ
สื่อสารและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
      เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีณุณธรรม จริยธรรม และณ่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี
อย่างสร้างสรรณ์ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ณวามรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิตและ 
ศึกษาหาณวามรู้เพ่ิมเติม  
 
ตัวชี้วัด 
ว 1.1  ป.1/1, ป.1/2 
ว 1.2  ป.1/1, ป.1/2 
ว 2.1  ป.1/1, ป.1/2   
ว 2.3  ป.1/1 
ว 3.1  ป.1/1, ป.1/2   
ว 3.2  ป.1/1 
ว 4.2  ป.1/1, ป.1/2,  ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5             
รวมทั้งหมด  15  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2      เวลา   80   ชั่วโมง 
 
      ศึกษา วิเณราะห์ การเจริญเติบโตของพืชโดยใช้แสงและน้ า ณวามจ าเป็นที่พืชต้องได้รับน้ าและแสงเพ่ือ
การเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตของพืชดอก ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุและการ
ประยุกตใ์ช้ในการท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการน าวัสดุมาผสมกันและการน ามาท าเป็นวัตถุ
ในการใช้งานตามวัตถุประสงณ์ การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่ แนวการเณลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิดแสงและการมองเห็นวัตถุ การปูองกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่
ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบของดินและชนิดของดินตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัว การใช้
ประโยชน์จากดิน ขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อณวาม การเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้เทณโนโลยีในการสร้าง 
จัดหมวดหมู่ ณ้นหาจัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงณ์ และการใช้เทณโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ณอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้นและการใช้งานอย่างเหมาะสม 
     โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการณ้นณว้าและสร้างองณ์ณวามรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาณวามรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ทักษะกระบวนการณิดและจินตนาการ การจัดการ ทักษะในการ
สื่อสารและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
    เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีณุณธรรม จริยธรรม และณ่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี
อย่างสร้างสรรณ์ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ณวามรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิตและ 
ศึกษาหาณวามรู้เพ่ิมเติม  
 
ตัวชี้วัด 
ว 1.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
ว 1.3  ป.2/1  
ว 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4  
ว 2.3  ป.2/1, ป.2/2  
ว 3.2  ป.2/1, ป.2/2 
ว 4.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4    
รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ว13101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3      เวลา   80   ชั่วโมง 

 
    ศึกษา วิเณราะห์ สิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ของ

อาหาร น้ า และอากาศ วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ณุณณ่าของชีวิตสัตว์ การประกอบวัตถุจากชิ้นส่วนย่อย ๆ  การ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเณลื่อนที่ของวัตถุ แรง
สัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเณลื่อนที่ของวัตถุ การจ าแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็กและ
ผลที่เกิดขึ้นระหว่างข้ัวแม่เหล็กเมื่อน ามาเข้าใกล้กัน การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การท างานของ
เณรื่องก าเนิดไฟฟูาและแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟูา ประโยชน์และโทษของไฟฟูา วิธีการใช้ไฟฟูาอย่างประหยัด
และปลอดภัย แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การ
เกิดกลางวันกลางณืนและการก าหนดทิศ ณวามส าณัญและประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต ส่วนประกอบของ
อากาศ ณวามส าณัญของอากาศและผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต การปฏิบัติตนในการลดการเกิด
มลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม อัลกอริทึมในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อณวาม  การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม การรวบรวม ประมวลผล และน าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ การใช้เทณโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
การใช้อินเทอร์เน็ตณ้นหาณวามรู้และการปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
     โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการณ้นณว้าและสร้างองณ์ณวามรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาณวามรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ทักษะกระบวนการณิดและจินตนาการ การจัดการ ทักษะในการ
สื่อสารและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
     เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีณุณธรรม จริยธรรม และณ่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี
อย่างสร้างสรรณ์ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ณวามรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิตและ
ศึกษาหาณวามรู้เพ่ิมเติม  
 
ตัวชี้วัด 
ว 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ว 2.1  ป.3/1, ป.3/2  
ว 2.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  
ว 2.3  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ว 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ว 3.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  
ว 4.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5   
รวมทั้งหมด 25 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ว14101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4      เวลา   120   ชั่วโมง 

     ศึกษา  วิเณราะห์ หน้าที่ของราก ล าต้น ใบและดอกของพืชดอก  การจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช 
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์   การจ าแนกพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์  สัตว์มี
กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยณลาน กลุ่มนก กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม สมบัติทางกายภาพด้านณวามแข็ง สภาพ
ยืดหยุ่น การน าณวามร้อนและการน าไฟฟูาของวัสดุ สมบัติของสสารและการใช้เณรื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตร
ของสสารทั้ง 3 สถานะ  ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การใช้เณรื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุ
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเณลื่อนที่ของวัตถุ การจ าแนกวัตถุโดยใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่ งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้น
เป็นเกณฑ์  แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ แบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฎของดวงจันทร์  
องณ์ประกอบของระบบสุริยะและณาบการโณจรของดาวเณราะห์ต่าง ๆ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ
อธิบายการ างาน การณาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย การออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ การใช้อินเทอร์เน็ตณ้นหาณวามรู้และประเมินณวามน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวมรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ และการใช้เทณโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
     โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการณ้นณว้าและสร้างองณ์ณวามรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาณวามรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ทักษะกระบวนการณิดและจินตนาการ การจัดการ ทักษะในการ
สื่อสารและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
     เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีณุณธรรม จริยธรรม และณ่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี
อย่างสร้างสรรณ์ ตระหนักในณุณณ่าของณวามรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี ใช้ณวามรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิตและศึกษาหาณวามรู้เพิ่มเติม  
 
ตัวชี้วัด 
ว 1.2  ป.4/1  
ว 1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
ว 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
ว 2.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ว 2.3  ป.4/1 
ว 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ว 4.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
รวมทั้งหมด 21 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ว15101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5      เวลา   120   ชั่วโมง 

     ศึกษา วิเณราะห์ โณรงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัว  ณวามสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และณวามสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  โซ่อาหารและบทบาทหน้าที่ของ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภณในโซ่อาหาร  ณุณณ่าของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์และมนุษย์  ลักษณะที่ณล้ายณลึงกันของตนเองกับพ่อแม่  การ
เปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อท าให้ร้อนขี้นหรือเย็นลง  การละลายของสารในน้ า การเปลี่ยนแปลงทางเณมีของสาร   
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้  แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่
กระท าต่อวัตถุ  แรงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ  การใช้เณรื่องชั่งสปริงในการ
วัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ  ผลของแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ  การได้ยินเสียงผ่าน
ตัวกลาง  ลักษณะการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง เสียงณ่อย การวัดระดับเสียง  แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลด
มลพิษทางเสียง  ณวามแตกต่างของดาวเณราะห์และดาวฤกษ์  ต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์
บนท้องฟูาในรอบปี  แหล่งน้ าและปริมาณน้ า  แนวทางการใช้น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ า  การหมุนเวียน
ของน้ าในวัฏจักรน้ า  การเกิดเมฆ หมอก น้ าณ้าง น้ าณ้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การณาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มี
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย การใช้อินเทอร์เน็ตในการณ้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน การ
รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต และการใช้เทณโนโลยี
อย่างปลอดภัย 
     โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการณ้นณว้าและสร้างองณ์ณวามรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาณวามรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ทักษะกระบวนการณิดและจินตนาการ การจัดการ ทักษะในการ
สื่อสารและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
    เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีณุณธรรม จริยธรรม และณ่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี
อย่างสร้างสรรณ์ ตระหนักในณุณณ่าของณวามรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี ใช้ณวามรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิตและศึกษาหาณวามรู้เพิ่มเติม  
 

ตัวชี้วัด 
ว 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ว 1.3  ป.5/1, ป.5/2 
ว 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ว 2.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ว 2.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ว 3.1  ป.5/1, ป.5/2 
ว 3.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ว 4.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
รวมทั้งหมด 32 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ว16101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6      เวลา   120   ชั่วโมง 

     ศึกษา  วิเณราะห์ สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร  แนวทางในการเลือกการรับประทานอาหาร
ให้เหมาะสมกับเพศ วัย และณวามปลอดภัยต่อสุขภาพ  ณวามส าณัญของสารอาหาร  หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร  ณวามส าณัญของระบบย่อยอาหารและแนวทางในการดูแลรักษา  การแยกสารผสมโดยการหยิบออก การ
ร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน  การเกิดและผลของแรงไฟฟูาซึ่งเกิดจากวัตถุที่
ผ่านการขัดถู  ส่วนประกอบของวงจรไฟฟูาและการต่อวงจรไฟฟูาอย่างง่าย  การต่อเซลล์ไฟฟูาแบบอนุกรม  
ประโยชน์ของการต่อเซลล์ไฟฟูาแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟูาแบบอนุกรมและแบบขนาน  การเกิดเงามืดเงามัว  
รังสีของแสง  ปรากฏการณ์สุริยุปราณาและจันทรุปราณา  พัฒนาการของเทณโนโลยีอวกาศ  การเกิดหินอัณนี หิน
ตะกอน และหินแปร  วัฏจักรหิน  ประโยชน์ของหินและแร่  การเกิดซากดึกด าบรรพ์  ลมบก ลมทะเลและมรสุม ผล
ของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ 
ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย ปรากฏการณ์เรือนกระจกและผลต่อสิ่งมีชีวิต การลดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การใช้อินเทอร์เน็ตในการณ้นหาข้อมูล และการใช้เทณโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย 
     โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการณ้นณว้าและสร้างองณ์ณวามรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาณวามรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ทักษะกระบวนการณิดและจินตนาการ การจัดการ ทักษะในการ
สื่อสารและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
     เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีณุณธรรม จริยธรรม และณ่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี
อย่างสร้างสรรณ์ ตระหนักในณุณณ่าของณวามรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทณโนโลยี ใช้ณวามรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิตและศึกษาหาณวามรู้เพิ่มเติม  
 
ตัวชี้วัด 
ว 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
ว 2.1  ป.6/1 
ว 2.2  ป.6/1 
ว 2.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8 
ว 3.1  ป.6/1, ป.6/2 
ว 3.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
ว 4.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวมทั้งหมด 30 ตัวช้ีวัด 
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รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับประถมศึกษา 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
(รหัสวิชา) ส 11101   (ชื่อรายวิชา) สังณมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 11102  (ชื่อรายวิชา) ประวัติศาสตร์ 1   จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 12101   (ชื่อรายวิชา) สังณมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 12102   (ชื่อรายวิชา) ประวัติศาสตร ์2   จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 13101   (ชื่อรายวิชา) สังณมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3 จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 13102   (ชื่อรายวิชา) ประวัติศาสตร์ 3   จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 14101   (ชื่อรายวิชา) สังณมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 14102   (ชื่อรายวิชา) ประวัติศาสตร์ 4   จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 15101   (ชื่อรายวิชา) สังณมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 15102   (ชื่อรายวิชา) ประวัติศาสตร์ 5   จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 16101   (ชื่อรายวิชา) สังณมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 16102   (ชื่อรายวิชา) ประวัติศาสตร์ 6   จ านวน 40  ชั่วโมง 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 
(รหัสวิชา) ส 11231  (ชื่อรายวิชา) หน้าที่พลเมือง 1   จ านวน  40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 12232  (ชื่อรายวิชา) หน้าที่พลเมือง 2   จ านวน  40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 13233  (ชื่อรายวิชา) หน้าที่พลเมือง 3   จ านวน  40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 14234  (ชื่อรายวิชา) หน้าที่พลเมือง 4   จ านวน  40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 15235  (ชื่อรายวิชา) หน้าที่พลเมือง 5   จ านวน  40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ส 16236  (ชื่อรายวิชา) หน้าที่พลเมือง 6   จ านวน  40  ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
 

ส11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1     เวลา  80  ชั่วโมง 

     ศึกษาพุทธประวัติ แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อณิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่าง ณวามหมาย  ณวามส าณัญและการเณารพพระรัตนตรัย การปฏิบัติตามหลักโอวาท 3  การสวดมนต์แผ่เมตตา 
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันส าณัญทาง
ศาสนา การเป็นสมาชิกที่ดีของณรอบณรัวและโรงเรียน ณวามสามารถและณวามดี  ของตนเอง ผู้อ่ืน รวมถึงผลจากการ
กระท า  โณรงสร้างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในณรอบณรัวและโรงเรียน บทบาท สิทธิ หน้าที่ ของตนเอง ใน
ณรอบณรัวและโรงเรียน กิจกรรมในณรอบณรัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย  สินณ้าและบริการที่ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันและประโยชน์ของการออม  การใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด เหตุผลณวามจ าเป็นที่ณนต้องท างานอย่างสุจริต  สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น ณวามสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ  แผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ของ
ห้องเรียน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน สิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม การดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและห้องเรียน 
     โดยใช้กระบวนการณิด  กระบวนการสืบณ้นข้อมูล  กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะการสังเกต ทักษะ
การจัดกลุ่ม ทักษะการแปลณวามข้อมูลทางภูมิศาสตร์  ทักษะการใช้เทณนิณและเณรื่องมือทางภูมิศาสตร์  
     เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรม  ด าเนินชีวิตตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มีณ่านิยมที่ดีงาม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย การปกณรองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและอยู่ ร่วมกันในสังณมไทย
และสังณมโลกอย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4          
ส 1.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ส 2.1  ป.1/1, ป.1/2              
ส 2.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
ส 3.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3             
ส 3.2  ป.1/1  
ส 5.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4   
ส 5.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
รวมทั้งหมด 23 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ส11102 ประวัติศาสตร์ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1    เวลา  40  ชั่วโมง       

 
    ศึกษาวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทิน การเรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวัน

เวลาที่เกิดข้ึน ประวัติณวามเป็นมาของตนเองและณรอบณรัว ณวามเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เณรื่องใช้ 
หรือการด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อ แม่ ปูุ ย่า ตา ยาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเอง
ในปัจจุบัน ณวามหมายและณวามส าณัญของสัญลักษณ์ส าณัญของชาติไทย สถานที่ส าณัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมใน
ชุมชน สิ่งที่ตนรักและภาณภูมิใจในท้องถิ่น การแยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้าง
ขึ้น 

    โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเณราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ กระบวนการเรียนรู้ ในการ
สืบเสาะหาณวามรู้ สืบณ้นข้อมูล สังเกต ระบุ แยกแยะ อธิบาย สรุปและล าดับเหตุการณ์เพ่ือให้เกิดณวามรู้ ณวามณิด 
ณวามเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าณวามรู้ไปใช้ ในชีวิตประจ าวัน 

    เพ่ือให้นักเรียนมีณวามรัก และภาณภูมิใจในท้องถิ่น เข้าใจณวามเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย มีณวามรัก ณวามภาณภูมิใจ และธ ารงณวามเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ส 4.2 ป.1/1, ป.1/2 
ส 4.3 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2     เวลา  80  ชั่วโมง 
 

     ศึกษาณวามส าณัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติตั้งแต่ประสุติจนถึงการออกผนวช  การด าเนินชีวิ ต
และข้อณิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ณวามหมาย  ณวามส าณัญและการเณารพพระ
รัตนตรัย  การปฏิบัติตามหลักโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  การท าณวามดีของตนเองบุณลในณราบณรัวและใน
โรงเรียนตามหลักศาสนา  สวดมนต์  แผ่เมตตา  ชื่อศาสนา ศาสดาและณวามส าณัญของณัมภีร์ การปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของศาสนา การปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันส าณัญทางศาสนา  ข้อตกลง  กติกา กฎ 
ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  มารยาทไทย  การยอมรับณวามณิด  ณวามเชื่อ และการปฏิบัติของ
บุณณลอื่น  โดยปราศจากอณติ  สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน  ณวามสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในณรอบณรัว
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน  ทรัพยากรที่ น ามาผลิต
สินณ้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและณรอบณรัว รายรับ -รายจ่ายของ
ตนเอง  ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม การแลกเปลี่ยนสินณ้าและบริการ   ณวามสัมพันธ์
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที่ รูปถ่าย และลูกโลก แสดงณวามสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์ ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ ณวามส าณัญของสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไป และที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างณุ้มณ่า ณวามสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งใดล้อมในโรงเรียน 

    โดยใช้กระบวนการณิด  กระบวนการสืบณ้นข้อมูล  กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะการสังเกต ทักษะ
การเปรียบเทียบ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการแปลณวามข้อมูลทางภูมิศาสตร์  ทักษะการใช้เทณนิณและ
เณรื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
    เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรม  ด าเนินชีวิตตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มีณ่านิยมที่ดีงาม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย การปกณรองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและอยู่ร่วมกันในสังณมไทย
และสังณมโลกอย่างสันติสุข 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7       
ส 1.2  ป.2/1, ป.2/2    
ส 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4            
ส 2.2  ป.2/1, ป.2/2     
ส 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4             
ส 3.2  ป.2/1, ป.2/2     
ส 5.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3              
ส 5.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4      
รวมทั้งหมด 28 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส12102 ประวัติศาสตร์ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2    เวลา  40  ชั่วโมง       
 

     ศึกษาณ าที่แสดงช่วงเวลาในอดีต  ปัจจุบัน  อนาณต  วิธีการสืบณ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในณรอบณรัวหรือ
ในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของณนในชุมชนตน จากอดีตถึง
ปัจจุบัน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของณนในชุมชน บุณณลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือ
ประเทศชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาณภูมิใจและณวรอนุรักษ์ไว  

     โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในการสืบเสาะหาณวามรู้   สืบณ้นข้อมูล  สังเกต แยกแยะ บันทึก อภิปราย
ทักษะการณิด การเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดณวามรู้ ณวามณิด ณวามเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ 

     เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรม หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มีณ่านิยมที่ดีงาม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย การปกณรองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและอยู่ร่วมในสังณมไทยและสังณมโลกอย่างสันติ
สุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1 ป.2/1, ป.2/2 
ส 4.2 ป.2/1, ป.2/2 
ส 4.3 ป.2/1, ป.2/2 
รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ส13101   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                                   เวลา  80  ชั่วโมง 

    ศึกษาณวามส าณัญของพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานส าณัญของวัฒนธรรมไทย  พุทธประวัติตั้งแต่
การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน การด าเนินชีวิตและข้อณิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง 
ณวามหมาย ณวามส าณัญของประไตรปิฎก พระรัตนตรัย หลักธรรมโอวาท 3  การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เ มตตา 
สรรเสริญณุณพระรัตนตรัย ณวามส าณัญและการปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสนาสถาน และ ศาสนบุณณลใน
พระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าณัญทางศาสนา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ประเพณีวัฒนธรรมในณรอบณรัวและท้องถิ่น การด าเนินชีวิตของตนเองและผู้อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่
หลากหลาย  ณวามส าณัญของวันหยุดราชการที่ส าณัญ บุณณลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น บทบาท
หน้าที่ของสมาชิกในชุมชน ตามกระบวนการประชาธิปไตย ณวามแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน  
โรงเรียนและชุมชน การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุณณลและกลุ่ม 
การใช้สินณ้าและบริการในการด ารงชีวิต  การใช้จ่ายของตนเอง  ผลของทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดต่อการผลิตและ
บริโภณสินณ้าและบริการ สินณ้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน  ณวามสัมพันธ์ของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี  การแข่งขันทางการณ้าที่มีผลท าให้ราณาสินณ้าลดลง ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียน
และชุมชนแสดงณวามสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง การวาดแผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าณัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการสนองณวามต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ และการประกอบอาชีพ สาเหตุที่
ท าให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ ณวามแตกต่างของลักษณะเมืองและชนบท ณวามสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับ
การด าเนินชีวิตของณนในชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในชุมชน 

    โดยใช้กระบวนการณิด  กระบวนการสืบณ้นข้อมูล  กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการการตั้ง
ณ าถาม เชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการรวบรวมข้อมูล กระบวนการจัดการข้อมูล กระบวนการวิเณราะห์ข้อมูล 
กระบวนการสรุปเพ่ือตอบณ าถาม ทักษะการสังเกต ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการแปลณวามข้อมูลทางภูมิศาสตร์  
ทักษะการใช้เทณนิณและเณรื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
     เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรม  ด าเนินชีวิตตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มีณ่านิยมที่ดีงาม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย การปกณรองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและอยู่ร่วมกันในสังณมไทย
และสังณมโลกอย่างสันติสุข 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7  ส 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3   
ส 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4      ส 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3   
ส 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3       ส 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3    
ส 5.1 ป.3/1       ส 5.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6   
รวมทั้งหมด  30 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ส13102 ประวัติศาสตร์ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    เวลา  40  ชั่วโมง       
 

   ศึกษา เปรียบเทียบศักราชที่ส าณัญทางปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ล าดับเหตุการณ์ส าณัญของโรงเรียน
และชุมชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ลักษณะที่ส าณัญของขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีและวัฒนธรรมของชุมชน ณวามเหมือนและแตกต่างทางวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง กับชุมชนอ่ืน พระนาม
และพระราชกรณียกิจของกษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกปูองประเทศชาติ 

    โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเณราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ กระบวนการเรียนรู้ ในการ
สืบเสาะหาณวามรู้ สืบณ้นข้อมูล สังเกต ระบุ แยกแยะ อธิบาย สรุปและล าดับเหตุการณ์เพ่ือให้เกิด ณวามรู้ ณวามณิด 
ณวามเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าณวามรู้ไปใช้ ในชีวิตประจ าวัน 

    เพ่ือให้นักเรียนมีณวามรัก และภาณภูมิใจในท้องถิ่น เข้าใจณวามเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย มีณวามรัก ณวามภาณภูมิใจ และธ ารงณวามเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส  4.1  ป.3/1, ป.3/2 ,ป.3/3 
ส  4.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                                   เวลา  80  ชั่วโมง 
               ศึกษาณวามส าณัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม การด าเนิน
ชีวิตและข้อณิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 
3 การท าณวามดีของตนเอง บุณณล ในณรอบณรัว โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนา การสวดมนต์ แผ่เมตตา การ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ประวัติศาสนาของศาสนาอ่ืน ณวามส าณัญและการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา 
ศาสนสถาน มรรยาทของณวามเป็นศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติในศาสนาพิธี  พิธีกรรม และวันส าณัญทางศาสนา การ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดี ของชุมชน การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สิทธิพ้ืนฐานที่
เด็กทุกณนพึงได้รับตามกฎหมาย ณวามแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มณนในท้องถิ่น วิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขในชีวิตประจ าวัน อ านาจอธิปไตยและณวามส าณัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง ณวามส าณัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินณ้าและบริการ สิทธิ พ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐาน
ผู้บริโภณ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ณวามสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของณนในชุมชน หน้าที่เบื้องต้นของเงิน 
ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร สถานที่ส าณัญ และลักษณะกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่
ส าณัญในจังหวัดล าปาง  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ผลต่อ
การด าเนินชีวิต และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดล าปาง   

     โดยใช้กระบวนการณิด  กระบวนการสืบณ้นข้อมูล  กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการตั้งณ าถาม 
เชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการรวบรวมข้อมูล กระบวนการจัดการข้อมูล กระบวนการวิเณราะห์ข้อมูล กระบวนการสรุป
เพ่ือตอบณ าถาม ทักษะการสังเกต ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการแปลณวามข้อมูลทางภูมิศาสตร์  ทักษะการใช้
เทณนิณและเณรื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

     เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรม  ด าเนินชีวิตตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มีณ่านิยมที่ดีงาม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย การปกณรองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและอยู่ร่วมกันในสังณมไทย
และสังณมโลกอย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
ส 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   
ส 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5  
ส 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   
ส 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   
ส 3.2 ป.4/1, ป.4/2      
ส 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   
ส 5.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   
รวมทั้งหมด 30 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ส14102 ประวัติศาสตร์ 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    เวลา  40  ชั่วโมง       

 
    ศึกษาการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ยุณสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ 

ประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาณวามเป็นมาของท้องถิ่น  การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุณก่อน
ประวัติศาสตร์และยุณประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ 
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ประวัติและผลงานของบุณณลส าณัญสมัยสุโขทัย ภูมิปัญญาไทยที่ส าณัญในสมัย
สุโขทัยที่น่าภาณภูมิใจและณวรณ่าแก่การอนุรักษ์ 

    โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเณราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ กระบวนการเรียนรู้ ในการ
สืบเสาะหาณวามรู้ สืบณ้นข้อมูล สังเกต ระบุ แยกแยะ อธิบาย สรุปและล าดับเหตุการณ์เพ่ือให้เกิดณวามรู้ ณวามณิด 
ณวามเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าณวามรู้ไปใช้ ในชีวิตประจ าวัน 

    เพ่ือให้นักเรียนมีณวามรัก และภาณภูมิใจในท้องถิ่น เข้าใจณวามเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย มีณวามรัก ณวามภาณภูมิใจ และธ ารงณวามเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ส 4.2 ป.4/1, ป.4/2 
ส 4.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวชิาพ้ืนฐาน  
ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                   เวลา  80  ชั่วโมง 
 

      ศึกษาณวามส าณัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดิ์จนถึงพุทธกิจส าณัญ การ
ด าเนินชีวิตและข้อณิดจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง องณ์ประกอบและณวามส าณัญ   ของ
พระพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 การสวดมนต์และแผ่เมตตา การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนา การจัดพิธีกรรมตามศาสนา การปฏิบัติตนในศาสนาพิธี พิธีกรรมและวันส าณัญทางศาสนาและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มรรยาทของณวามเป็นศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนตามสถานภาพ 
บทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี วิธีการปกปูองณุ้มณรองตนเองหรือผู้อ่ื นจากการละเมิดสิทธิเด็ก  
ณุณณ่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตในสังณมไทย  การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
โณรงสร้าง อ านาจหน้าที่และณวามส าณัญของการปกณรองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าด ารงต าแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองณ์กรปกณรองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยการผลิตสินณ้าและบริการ 
แนวณิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรม  ในณรอบณรัว โรงเรียน และชุมชน หลักการส าณัญและ
ประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาณาร การจ าแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม  ลักษณะทาง
กายภาพของภาณเหนือ ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าณัญ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถ่ินฐานและการย้ายถิ่นของประชากร อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิด
วิถีการด าเนินชีวิตของณนในภาณเหนือ ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงผลจากการ รักษา ท าลายสิ่งแวดล้อม และเสนอ
แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาณเหนือ 

    โดยใช้กระบวนการณิด  กระบวนการสืบณ้นข้อมูล  กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการตั้งณ าถาม 
เชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการรวบรวมข้อมูล กระบวนการจัดการข้อมูล กระบวนการวิเณราะห์ข้อมูล กระบวนการสรุป
เพ่ือตอบณ าถาม ทักษะการสังเกต ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการแปลณวาม ทักษะการตีณวาม ทักษะการแปลณวาม
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์  ทักษะการใช้เทณนิณและเณรื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทักษะการใช้เทณโนโลยี 
      เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรม  ด าเนินชีวิตตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มีณ่านิยมที่ดีงาม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย การปกณรองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและอยู่ร่วมกันในสังณมไทย
และสังณมโลกอย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7  ส 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3   
ส 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4          ส 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3   
ส 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3          ส 3.2 ป.5/1, ป.5/2      
ส 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3          ส 5.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3   
รวมทั้งหมด 28 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ส15102 ประวัติศาสตร์ 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5    เวลา  40  ชั่วโมง       
 

    ศึกษาณวามเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย การตั้งณ าถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ 
ณวามเป็นมาของท้องถิ่น ณวามแตกต่างระหว่างณวามจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น อิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังณมไทยปัจจุบัน 
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  ประวัติผลงานของบุณณลส าณัญและภูมิปัญญาสมัยอยุธยาและธนบุรี 
ปัจจัยที่ส่งเสริมณวามเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกณรองของอาณาจักรอยุธยา 

  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเณราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ กระบวนการเรียนรู้ ในการ
สืบเสาะหาณวามรู้ สืบณ้นข้อมูล สังเกต ระบุ แยกแยะ อธิบาย สรุปและล าดับเหตุการณ์เพ่ือให้เกิดณวามรู้ ณวามณิด 
ณวามเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าณวามรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

   เพ่ือให้นักเรียนมีณวามรัก และภาณภูมิใจในท้องถิ่น เข้าใจณวามเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีณวามรัก ณวามภาณภูมิใจ และธ ารงณวามเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1 ป.5/2, ป.5/3 
ส 4.2 ป.5/1, ป.5/2 
ส 4.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                                   เวลา  80  ชั่วโมง 

    ศึกษาณวามส าณัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัติศาสดา การด าเนินชีวิตและข้อณิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง พระรัตนตรัย ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 การท าณวามดีของบุณณล การสวดมนต์แผ่เมตตา และ
บริหารจิตเจริญปัญญา การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนพุทธ  หลักธรรมส าณัญของศาสนาอ่ืน ลักษณะส าณัญ
ของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอ่ืน ณวามรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในศาสนสถาน และการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
มรรยาท ของณวามเป็นศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันส าณัญทาง
ศาสนา  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของณรอบณรัวและชุมชน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา
และธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม การแสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ ณุณณ่าทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มณนในสังณมไทย  ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันการรับและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ขององณ์กรปกณรองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล บาทบาทณวามส าณัญในการใช้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  บทบาทของผู้ผลิต ที่มีณวามรับผิดชอบ บทบาทของผู้บริโภณที่รู้เท่าทัน 
วิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ณวามสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภณ ธนาณาร และรัฐบาล การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย  ณวามสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับภัยพิบัติ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังณมในประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน และ
ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น ผลจากการรักษา ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการเสนอแนวทาง ในการจัดการอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 

     โดยใช้กระบวนการณิด  กระบวนการสืบณ้นข้อมูล  กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการตั้งณ าถาม 
เชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการรวบรวมข้อมูล กระบวนการจัดการข้อมูล กระบวนการวิเณราะห์ข้อมูล กระบวนการสรุป
เพ่ือตอบณ าถาม ทักษะการสังเกต ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการแปลณวาม ทักษะการตีณวาม ทักษะการแปลณวาม
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์  ทักษะการใช้เทณนิณและเณรื่องมือทางภูมิศาสตร์  ทักษะการณิดแบบองณ์รวม ทักษะการใช้
เทณโนโลยี ทักษะการณิดเชิงพ้ืนที่ 
      เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรม  ด าเนินชีวิตตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มีณ่านิยมที่ดีงาม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย การปกณรองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและอยู่ร่วมกันในสังณมไทย
และสังณมโลกอย่างสันติสุข 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป. 6/7  ส 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3   
ส 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4     ส 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3   
ส 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3           ส 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3   
ส 5.1 ป.6/1, ป.6/2   ส 5.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3   
รวมทั้งหมด 28 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ส16102 ประวัติศาสตร์ 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    เวลา  40  ชั่วโมง       
 

     ศึกษาณวามส าณัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การน าข้อมูล
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ สภาพสังณม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน ณวามสัมพันธ์ของ
กลุ่มอาเซียน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ผลงานของบุณณลและภูมิปัญญาไทยที่ส าณัญสมัยรัตนโกสินทร์ 
ปัจจัยที่ส่งเสริมณวามเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกณรองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

     โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเณราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ กระบวนการเรียนรู้ ในการ
สืบเสาะหาณวามรู้ สืบณ้นข้อมูล สังเกต ระบุ แยกแยะ อธิบาย สรุปและล าดับเหตุการณ์เพ่ือให้เกิดณวามรู้ ณวามณิด
ณวามเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าณวามรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

     เพ่ือให้นักเรียนมีณวามรัก และภาณภูมิใจในท้องถิ่น เข้าใจณวามเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย มีณวามรัก ณวามภาณภูมิใจ และธ ารงณวามเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1 ป.6/1, ป.6/2 
ส 4.2 ป.6/1, ป.6/2 
ส 4.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

46 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส 11231  หน้าที่พลเมือง 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงณวามเณารพการรับประทานอาหารการทักทายด้วยวาจาและ
ยิ้มแสดงออกถึงณวามกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เห็นณวามส าณัญของภาษาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาณวามรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง
การออมและการประหยัดหลักการทรงงานในเรื่องการประหยัดณวามเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดณวามซื่อสัตย์สุจริต
และจริงใจต่อกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาณวามรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนในเรื่องการรักษาณวามสะอาดการรักษา
ของใช้ร่วมกันและการส่งงานปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของณรอบณรัวและห้องเรียนในเรื่องการ
เชื่อฟังณ าสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ ใหญ่และณรูปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาณวามรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับณวามเหมือนและณวามแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืนในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพณวามพิการ
ณวามสามารถถิ่นก าเนิดฯลฯยกตัวอย่างณวามขัดแย้งในห้องเรียนในกรณีณวามณิดเห็นไม่ตรงกันการละเมิดสิทธิของ
ผู้อ่ืนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตอดทนและ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง โดยใช้กระบวนการณิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของณนไทยภาณภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งณวามเป็นไทยแสดงออกถึงณวามรักชาติยึด
มั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถ
จัดการณวามขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงณวามกตัญญูกตเวทีต่อบุณณลในณรอบณรัว 
3. เห็นณวามส าณัญของภาษาไทย 
4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของณรอบณรัวและห้องเรียน 
8. ยอมรับณวามเหมือนและณวามแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
9. ยกตัวอย่างณวามขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม  10 ผลการเรียนรู้ 
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ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการพูดด้วยถ้อยณ าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อมแสดงออกถึง
ณวามกตัญญูกตเวทีต่อบุณณลในโรงเรียนเห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาณวามรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง
ณวามขยันและณวามอดทนหลักการทรงงานในเรื่องการพ่ึงตนเองและรู้รักสามัณณีและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาณวามรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องการแต่งกายการเข้าแถวการดูแลพ้ืนที่ที่
ได้รับมอบหมายปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการเป็นผู้น าและ
การเป็นสมาชิกที่ดีหน้าที่และณวามรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาณวามรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
ยอมรับณวามเหมือนและณวามแตกต่างของตนเองและผู้ อ่ืนในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพณวามพิการ
ณวามสามารถถิ่นก าเนิดฯลฯยกตัวอย่างณวามขัดแย้งในโรงเรียนในกรณีหน้าที่และณวามรับผิดชอบและการใช้ของ
ส่วนรวมและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตอดทนและ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง โดยใช้กระบวนการณิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของณนไทยภาณภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งณวามเป็นไทยแสดงออกถึงณวามรักชาติยึด
มั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถ
จัดการณวามขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงณวามกตัญญูกตเวทีต่อบุณณลในโรงเรียน 
3. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
8. ยอมรับณวามเหมือนและณวามแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
9. ยกตัวอย่างณวามขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม  10 ผลการเรียนรู้ 
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ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะแสดงออกถึง
ณวามกตัญญูกตเวทีต่อบุณณลในชุมชนเห็นณุณณ่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง
ณวามซื่อสัตย์และณวามเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีส่วนร่วมและณวามเพียรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาณวามรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช้และ
การดูแลรักษาสิ่งของเณรื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียน
และโรงเรียนในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
ห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาณวามรู้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับณวามเหมือนและณวามแตกต่างระหว่างบุณณลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพณวามพิการ
ณวามสามารถถิ่นก าเนิดสถานะของบุณณลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยการไม่รังแกไม่
ท าร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันยกตัวอย่างณวามขัดแย้งในชุมชนในกรณีการใช้สาธารณสมบัติ
และการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์
สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง โดยใช้กระบวนการณิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการ
ปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของณนไทยภาณภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งณวามเป็นไทยแสดงออกถึงณวามรักชาติยึด
มั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถ
จัดการณวามขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงณวามกตัญญูกตเวทีต่อบุณณลในชุมชน 
3. เห็นณุณณ่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียน 
8. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
9. ยกตัวอย่างณวามขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส 14234 หน้าที่พลเมือง 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4             เวลา 40 ชั่วโมง  
  

เห็นณุณณ่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆในเรื่องการกล่าวณ าต้อนรับการแนะน าตัวเอง
และแนะน าสถานที่แสดงออกถึงณวามกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังณมมีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในท้องถิ่นปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 

เห็นณวามส าณัญและแสดงออกถึงณวามรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในเรื่อง
การใช้สินณ้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตาม
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีวินัยและการข่มใจหลักการทรงงาน
ในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกินและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาณวามรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียนในเรื่องการรักษาณวามสะอาดการรักษา
ของใช้ร่วมกันและการส่งงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกติกาด้วยหลักเหตุผลและยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของณรอบณรัวและห้องเรียนในเรื่องการเป็น
ผู้น าและการเป็นสมาชิกทีด่ีการมีเหตุผลยอมรับฟังณวามณิดเห็นของผู้อื่นและการปฏิบัติตามเสียงข้างมากและยอมรับ
เสียงข้างน้อยมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของณรอบณรัวและห้องเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาณวามรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

ยอมรับณวามเหมือนและณวามแตกต่างระหว่างบุณณลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพณวามพิการ
ณวามสามารถถิ่นก าเนิดสถานะของบุณณลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในเรื่องการไม่รังแก
ไม่ท าร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเณราะห์ปัญหาณวามขัดแย้งในท้องถิ่นในกรณีการใช้สา
ธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการณิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการ
แก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของณนไทยภาณภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งณวามเป็นไทยแสดงออกถึงณวามรักชาติยึด
มั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถ
จัดการณวามขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เห็นณุณณ่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงณวามกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังณม 
3. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
4. เห็นณวามส าณัญและแสดงออกถึงณวามรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของณรอบณรัวและ

ห้องเรียน 
8. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
9. วิเณราะห์ปัญหาณวามขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

51 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส 15235 หน้าที่พลเมือง 5        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5             เวลา 40 ชั่วโมง  
 

เห็นณุณณ่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนาการปฏิบัติตนตามกาลเทศะและการต้อนรับผู้มา
เยือนรู้ณุณณ่าใช้อย่างประหยัดณุ้มณ่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรม
ไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 

เห็นณุณณ่าและแสดงออกถึงณวามรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการใช้
สินณ้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระราชจ
ริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องณวามเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และณวามสามัณณีหลักการทรง
งานในเรื่องการท าตามล าดับขั้นและท างานอย่างมีณวามสุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาณวามรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนในการรักษาณวามสะอาดการรักษาของใช้
ร่วมกันและการดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎระเบียบด้วยหลักเหตุผลและ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการ
ยึดถือหลักณวามจริงณวามดีงามณวามถูกต้องและหลักเหตุผลการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าณัญการยึดหลัก
ณวามเสมอภาณและณวามยุติธรรมมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาณวามรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับณวามหลากหลายทางสังณมวัฒนธรรมในท้องถิ่นในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและสิ่งแวดล้อมอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากันด้วยการเณารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืนช่วยเหลือซึ่ง กันและ
กันและแบ่งปันวิเณราะห์ปัญหาณวามขัดแย้งในภูมิภาณของตนเองในเรื่องการจัดการทรัพยากรและการขัดแย้งทาง
ณวามณิดและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตณวาม
อดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการณิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการ
แก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของณนไทยภาณภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งณวามเป็นไทยแสดงออกถึงณวามรักชาติยึด
มั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถ
จัดการณวามขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เห็นณุณณ่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
2. รู้ณุณณ่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. เห็นณุณณ่าและแสดงออกถึงณวามรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ

โรงเรียน 
8. ยอมรับณวามหลากหลายทางสังณมวัฒนธรรมในท้องถิ่นและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกัน

และกัน 
9. วิเณราะห์ปัญหาณวามขัดแย้งในภูมิภาณของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส 16236   หน้าที่พลเมือง 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6         เวลา 40 ชั่วโมง  

 

ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงณวามเณารพการสนทนาการปฏิบัติตนตาม
กาลเทศะและการต้อนรับผู้มาเยือนมีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วน
ร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวาม
ซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นณุณณ่าและแนะน าผู้อื่นให้แสดงออกถึงณวามรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยการใช้สินณ้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตน
ตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องณวามใฝุรู้ณวามกตัญญูหลักการทรง
งานในเรื่ององณ์รวมและท าให้ง่ายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวาม
ซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาณวามรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนในการใช้และ
ดูแลรักษาสิ่งของเณรื่องใช้วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ของส่วนรวมเห็นณุณณ่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการ
เป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนด้วยการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นส าณัญการใช้สิทธิและหน้าที่การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม
ของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหา
ณวามรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับณวามหลากหลายทางสังณมวัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากันในเรื่องการเณารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเณราะห์ปัญหาณวามขัดแย้งในประเทศไทยในเรื่องการการละเมิดสิทธิการรักษา
สิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องณวามซื่อสัตย์สุจริต
อดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการณิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการ
แก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของณนไทยภาณภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งณวามเป็นไทยแสดงออกถึงณวามรักชาติยึด
มั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสั นติสามารถ
จัดการณวามขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 
2. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
4. เห็นณุณณ่าและแนะน าผู้ อ่ืนให้แสดงออกถึงณวามรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

54 
6. ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 
7. เห็นณุณณ่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

ห้องเรียนและโรงเรียน 
8. ยอมรับณวามหลากหลายทางสังณมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่ง

กันและกัน 
9. วิเณราะห์ปัญหาณวามขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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รายวิชาพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับประถมศึกษา 
 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
(รหัสวิชา) พ 11101  (ชื่อรายวิชา) สุขศึกษาและพลศึกษา 1  จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) พ 12101  (ชื่อรายวิชา) สุขศึกษาและพลศึกษา 2  จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) พ 13101  (ชื่อรายวิชา) สุขศึกษาและพลศึกษา 3  จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) พ 14101  (ชื่อรายวิชา) สุขศึกษาและพลศึกษา 4  จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) พ 15101  (ชื่อรายวิชา) สุขศึกษาและพลศึกษา 5  จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) พ 16101  (ชื่อรายวิชา) สุขศึกษาและพลศึกษา 6  จ านวน 80  ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1       เวลา  40  ชั่วโมง       
 

    ศึกษาลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาของอวัยวะภายนอก สมาชิกในณรอบณรัว สิ่งที่ชื่นชอบและณวาม
ภาณภูมิใจในตนเอง ลักษณะณวามแตกต่างของเพศชายและเพศหญิง ธรรมชาติของการเณลื่อนไหวร่างกายในชีวิต
ประจาวัน เกมเบ็ดเตล็ดและกิจกรรมทางกายที่ใช้ในการเณลื่อนไหวตามธรรมชาติ การออกกาลังกาย และการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ลักษณะอาการ
เจ็บปุวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปุวย สิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายภายในบ้านโรงเรียนและการ
ปูองกันอันตรายจากการเล่น การขอณวามช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย ที่บ้านและโรงเรียน  

    โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ ทักษะในการเณลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา ทักษะในการ
แสวงหาณวามรู้ และทักษะการณิด  

    เพ่ือให้ผู้เรียนมีณวามรู้ ณวามเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตณติ ณุณธรรม และณ่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะ
ปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย รักการออกกาลังกาย มีวินัย เณารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ
ในการแข่งขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของการกีฬา  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
พ 1.1 ป.1/1, ป.1/2  
พ 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
พ 3.1 ป.1/1, ป.1/2  
พ 3.2 ป.1/1, ป.1/2  
พ 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
พ 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  

รวมทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด     
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2       เวลา  40  ชั่วโมง    
    
                    ศึกษาลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในณรอบณรัว ณวามส าณัญของเพ่ือน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ณวามภาณภูมิใจในเพศหญิงหรือเพศชาย 
ลักษณะและวิธีการของการเณลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเณลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด และเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย การออกก าลังกาย และเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ประโยชน์ของการออกก าลังกาย
และการเล่นเกม กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม ลักษณะของการ มีสุขภาพด ีอาหารที่มีประโยชน์และไม่
มีประโยชน์ ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ อาการและวิธีปูองกันการเจ็บปุวย และการบาดเจ็บ วิธีปฏิบัติ
ตนเมื่อเจ็บปุวยและบาดเจ็บ อุบัติเหตุทางน้ า และทางบก ยาสามัญประจาบ้าน สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว 
สัญลักษณ์และปูายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย อัณณีภัย  

    โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ ทักษะในการเณลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา ทักษะในการ
แสวงหาณวามรู้ และทักษะการณิด  

    เพ่ือให้ผู้เรียนมีณวามรู้ ณวามเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตณติ ณุณธรรม และณ่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะ
ปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย รักการออกกาลังกาย มีวินัย เณารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ
ในการแข่งขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของการกีฬา  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
พ 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
พ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4  
พ 3.1 ป.2/1, ป.2/2  
พ 3.2 ป.2/1, ป.2/2  
พ 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5  
พ 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5  
รวมทั้งหมด 21 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3       เวลา  40  ชั่วโมง   
  
                ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย ปัจจัยที่
มีผลต่อการเจริญเติบโต ณวามส าณัญและณวามแตกต่างของแต่ละณรอบณรัว วิธีการสร้างสัมพันธภาพในณรอบณรัว
และกลุ่มเพ่ือน พฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 
การเณลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ วิธีการณวบณุมการเณลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆ อย่างมีทิศทาง กิจกรรมทาง
กายที่ใช้ทักษะการเณลื่อนไหวแบบบังณับทิศทาง ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด แนวทางการเลือกออกก าลังกาย 
การละเล่นพ้ืนเมืองและเล่นเกม การออกก าลังกาย เกม และการละเล่นพ้ืนเมือง กฎ กติกาและข้อตกลงในการออก
ก าลังกาย การเล่นเกม และการละเล่นพ้ืนเมือง การติดต่อและวิธีการปูองกัน การแพร่กระจายของโรณ อาหารหลัก 
5 หมู่ การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพ วิธีปฏิบัติตนเพ่ือณวามปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการเดินทาง การขอณวามช่วยเหลือจาก
บุณณลและแหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการเล่น  

   โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ ทักษะในการเณลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา ทักษะในการ
แสวงหาณวามรู้ และทักษะการณิด  

   เพ่ือให้ผู้เรียนมีณวามรู้ ณวามเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตณติ ณุณธรรม และณ่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะ
ปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย รักการออกกาลังกาย มีวินัย เณารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ
ในการแข่งขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของการกีฬา  

 
รหัสตัวช้ีวัด  
พ 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
พ 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
พ 3.1 ป.3/1, ป.3/2  
พ 3.2 ป3/1, ป.3/2  
พ 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5  
พ 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4       เวลา  80  ชั่วโมง   
  
           ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ ตามวัย(ในช่วงอายุ 9-12 ปี)ณวามส าณัญ
และวิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ณุณลักษณะของณวามเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของณรอบณรัว พฤติกรรม
ที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระท า ที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ 
การเณลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ แบบเณลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ กายบริหารท่ามือ
เปล่าประกอบจังหวะ เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด กีฬาพ้ืนฐาน การออกกาลังกาย เล่นเกมตามณวามชอบ
ของตนเองและเล่นกีฬาพ้ืนฐานร่วมกับผู้อ่ืน การวิเณราะห์ผลการพัฒนาการตนเองในการออกก าลังกาย เล่นเกมและ
เล่นกีฬาตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อ่ืน ณุณณ่าของการออกก าลังกาย เล่นเกมและเล่นกีฬาที่มีต่อสุขภาพ กฎ 
กติกาการเล่นกีฬาพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาที่เล่น ณวามสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ์และ
ณวามรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเณราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การทดสอบและปรับปรุงสร
รถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณวามสาณัญของการใช้ยาและหลักการใช้ยา วิธีปฐมพยาบาล 
ผลเสียของการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการปูองกัน  

    โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ ทักษะในการเณลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา ทักษะในการ
แสวงหาณวามรู้ และทักษะการณิด  

    เพ่ือให้ผู้เรียนมีณวามรู้ ณวามเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตณติ ณุณธรรม และณ่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะ
ปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย รักการออกกาลังกาย มีวินัย เณารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ
ในการแข่งขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของการกีฬา  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
พ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
พ 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
พ 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
พ 3.2 ป4/1, ป.4/2  
พ 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
พ 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
รวมทั้งหมด 19 ตัวช้ีวัด                
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5       เวลา  80  ชั่วโมง   
  
                  ศึกษาณวามส าณัญและวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย การเปลี่ยนแปลงทางเพศ และการ พึง
ประสงณ์และไม่พึงประสงณ์ในการแก้ไขปัญหาณวามขัดแย้งในณรอบณรัว การจัดรูปแบบการเณลื่อนไหวแบบ
ผสมผสาน การปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยู่กับที่ เณลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ เกมน าไปสู่กีฬาและ
กิจกรรมแบบผลัด การเณลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรงและณวามสมดุล ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและกีฬา การเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากล หลักการและกิจกรรมนันทนาการ หลักการและรูปแบบ
การออกกาลังกาย การออกก าลังกายและการเล่นเกม การเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุณณลและทีม การ
สร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเล่นกีฬา กฎ กติกาในการเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เล่น 
วิธีการรุกและวิธีการปูองกันในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล  สิทธิของตนเองและผู้อ่ืนในการเล่นเกมและกีฬา 
ณวามแตกต่างระหว่างบุณณลในการเล่นเกมและกีฬา ณวามส าณัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ แหล่ง
และวิธีณ้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ การใช้ข้อมูลในการสร้างเสริมสุขภาพ การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การปฏิบัติตนในการปูองกันโรณที่พบบ่อย ในชีวิตประจาวัน การทดสอบ และปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด ผลกระทบของการใช้ยา 
และสารเสพติด การปฏิบัติเพ่ือณวามปลอดภัยจากการใช้ยา และหลีกเลี่ยงสารเสพติด อิทธิพลของสื่อที่มีต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ การปฏิบัติเพ่ือปูองกันอันตรายจากการเล่นกีฬา  

    โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ ทักษะในการเณลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา ทักษะในการ
แสวงหาณวามรู้ และทักษะการณิด  

    เพ่ือให้ผู้เรียนมีณวามรู้ ณวามเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตณติ ณุณธรรม และณ่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะ
ปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย รักการออกกาลังกาย มีวินัย เณารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ
ในการแข่งขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของการกีฬา  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
พ 1.1 ป.5/1, ป.5/2  
พ 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  
พ 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6  
พ 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  
พ 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  
พ 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  
รวมทั้งหมด 25 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6           เวลา  80  ชั่วโมง   
 

     ศึกษาณวามส าณัญและวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ณวามส าณัญ ของ
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน พฤติกรรมเสี่ยงที่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งณรรภ์
ก่อนวัยอันณวร การเณลื่อนไหวร่วมกับผู้อ่ืนแบบผลัดในลักษณะผสมผสาน ในการร่วมกิจกรรม ทางกาย การ
เณลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรงและณวามสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเณลื่อนไหวในการเล่นเกมและกีฬา 
การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุณณลและประเภททีม การใช้ข้อมูลด้านทักษะกลไก เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูน
ณวามสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา การน าณวามรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้
เป็นพ้ืนฐานการศึกษาหาณวามรู้ ประโยชน์และหลักการออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและสร้าง
เสริมบุณลิกภาพ การเล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผน การเพ่ิมพูนทักษะการออกกาลังกายและการเณลื่อนไหวอย่าง
เป็นระบบ การเล่นกีฬาและการประเมินทักษะการเล่นกีฬาของตน กฎ กติกาในการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธี
การรุกการปูองกันในการเล่นกีฬา การสร้างณวามสามัณณี และณวามมีน้ าใจนักกีฬา ณวามสาณัญของสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลต่อสุขภาพปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผล ต่อสุขภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 
โรณติดต่อ ผลกระทบ และการปูองกันการระบาดของโรณ ณวามรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม การสร้างเสริม
และปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ภัยธรรมชาติ และการปฏิบัติตนเพ่ือณวามปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ สาเหตุ ของ
การติดสารเสพติด และการสื่อสารให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด  

    โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ ทักษะในการเณลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา ทักษะในการ
แสวงหาณวามรู้ และทักษะการณิด  

    เพ่ือให้ผู้เรียนมีณวามรู้ ณวามเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตณติ ณุณธรรม และณ่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะ
ปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย รักการออกกาลังกาย มีวินัย เณารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ
ในการแขง่ขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของการกีฬา  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
พ 1.1 ป.6/1, ป.6/2  
พ 2.1 ป.6/1, ป.6/2  
พ 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5  
พ 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6  
พ 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4  
พ 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
รวมทั้งหมด 22 ตัวช้ีวัด
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รายวิชาพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับประถมศึกษา 
 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
(รหัสวิชา) ศ 11101   (ชื่อรายวิชา) ศิลปะ 1    จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ศ 12101   (ชื่อรายวิชา) ศิลปะ 2    จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ศ 13101   (ชื่อรายวิชา) ศิลปะ 3    จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ศ 14101   (ชื่อรายวิชา) ศิลปะ 4    จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ศ 15101   (ชื่อรายวิชา) ศิลปะ 5    จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ศ 16101   (ชื่อรายวิชา) ศิลปะ 6    จ านวน 80  ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ศ11101 ศิลปะ 1               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1           เวลา  40  ชั่วโมง       

 
    ศึกษารูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัว ณวามรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมรอบตัว การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี 
ด้วยเทณนิณง่ายๆ การวาดภาพธรรมชาติตามณวามรู้สึกของตนเอง งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน การ
ก าเนิดของเสียง ลักษณะของเสียงดัง–เบา และณวามช้า–เร็วของจังหวะ การท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี ณวามเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพลงในท้องถิ่น การ
เลียนแบบการเณลื่อนไหว การแสดงท่าทางง่ายๆ เพ่ือสื่อณวามหมายแทนณ าพูด การละเล่นของเด็กไทย
และการบอกสิ่งที่ตนเองชอบในดนตรีท้องถิ่น ในการแสดงนาฏศิลป์และจากการดูหรือร่วมแสดง  

    โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี สร้างงานทัศนศิลป์ 
ตามที่ชื่นชอบ ทักษะการร้องและบรรเลงดนตรี ทักษะการเณลื่อนไหวร่างกายให้สอดณล้องกับบทเพลง 
แสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  

    เห็นณุณณ่าของงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมปิัญญาไทยและสากล มีมารยาทในการชมการแสดง ชื่นชมและภาณภูมิใจในการละเล่นพ้ืนบ้าน ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5  
ศ 1.2  ป.1/1  
ศ 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5  
ศ 2.2  ป.1/1, ป.1/2  
ศ 3.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
ศ 3.2  ป.1/1, ป.1/2  
รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวัด  
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ศ12101 ศิลปะ 2                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2       เวลา 40 ชั่วโมง  
 

    ศึกษารูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่างการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 
3 มิติ การสร้างภาพปะติดจากกระดาษ การวาดภาพและเนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์ งานโณรงสร้าง
เณลื่อนไหว ณวามส าณัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน และงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
แหล่งก าเนิดของเสียงที่ได้ยิน ณุณสมบัติของเสียงสูง–ต่ า, ดัง–เบา, ยาว–สั้น ของดนตรี การเณาะจังหวะ
หรือเณลื่อนไหวร่างกายให้สอดณล้องกับเนื้อหาของเพลง การขับร้องเพลงณวามหมายและณวามส าณัญของ
เพลงที่ได้ยิน ณวามสัมพันธ์ของเสียงร้องเสียงเณรื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น การแสดงและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางดนตรีในท้องถิ่น การเณลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ การใช้ภาษาท่าและ
นาฏศิลป์ประกอบจังหวะ มารยาทในการชมการแสดง การละเล่นพ้ืนบ้าน การเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นใน
การละเล่นพ้ืนบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการด ารงชีวิต ของณนไทย สิ่งที่ชื่นชอบและภาณภูมิใจในการละเล่น
พ้ืนบ้าน  

    โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี สร้างงานทัศนศิลป์ 
ตามที่ชื่นชอบ ทักษะการร้องและบรรเลงดนตรี ทักษะการเณลื่อนไหวร่างกายให้สอดณล้องกับบทเพลง 
แสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  

    เห็นณุณณ่าของงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและสากล มีมารยาทในการชมการแสดง ชื่นชมและภาณภูมิใจในการละเล่นพ้ืนบ้าน ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป,2/8  
ศ 1.2 ป.2/1, ป.2/2  
ศ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5  
ศ 2.2 ป.2/1, ป.2/2  
ศ 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป. 2/5  
ศ 3.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
รวมทั้งหมด 25 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ศ13101 ศิลปะ 3       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3       เวลา 40 ชั่วโมง 
  

     ศึกษารูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ การวาดภาพถ่ายทอด
ณวามรู้สึก ณวามณิด อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพและเทณนิณ
วิธีการสร้างงานทัศน์ศิลป์ ทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศน์ศิลป์ การวาดภาพ
ระบายสีสิ่งของรอบตัว การแสดงณวามณิดเห็นในงานทัศนศิลป์ การจัดกลุ่มของภาพ ตามทัศนธาตุ รูปร่าง 
รูปทรงในการออกแบบ ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น ลักษณะของเณรื่องดนตรี รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเณาะ บทบาทหน้าที่ของบท
เพลงส าณัญ การขับร้องและบรรเลงดนตรีง่ายๆ การแสดง ณวามณิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงดนตรี 
การเณลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง การใช้ดนตรี ในโอกาสพิเศษลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของ
ดนตรีในท้องถิ่น ณวามส าณัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของณนในท้องถิ่น การเณลื่อนไหว
ในรูปแบบต่างๆ การแสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ บทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ การแสดง
นาฏศิลป์พ้ืนบ้านหรือท้องถิ่น ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ ณวามส าณัญของการ
แสดงนาฏศิลป์  

    โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี สร้างงานทัศนศิลป์ 
ตามที่ชื่นชอบ ทักษะการร้องและบรรเลงดนตรี ทักษะการเณลื่อนไหวร่างกายให้สอดณล้องกับบทเพลง 
แสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  

    เห็นณุณณ่าของงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและสากล มีมารยาทในการชมการแสดง ชื่นชมและภาณภูมิใจในการละเล่นพ้ืนบ้าน ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10  
ศ 1.2 ป.3/1, ป.3/2  
ศ 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7  
ศ 2.2 ป.3/1, ป.3/2  
ศ 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5  
ศ 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
รวมทั้งหมด 29 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ศ14101 ศิลปะ 4                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4               เวลา 80 ชั่วโมง  
 

    ศึกษารูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของ  
สิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสี การเลือกใช้สีวรรณะอุ่นและวรรณะ
เย็นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการวาดภาพ การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพและสร้างงานพิมพ์ภาพ การ
จัดระยะ ณวามลึก น้ าหนักและแสง เงาในการวาดภาพ ทิศทางการเณลื่อนที่ขึ้น–ลง ณวามณิด ณวามรู้สึก ที่
ถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและจากวัฒนธรรมต่างๆ โณรงสร้างของบท
เพลง ประเภทของเณรื่องดนตรี ทิศทางการเณลื่อนที่ขึ้น–ลง ของท านอง รูปแบบและจังหวะณวามเร็วของ
จังหวะในเพลงที่ฟัง โน้ตดนตรีไทยและสากล การขับร้องเพลง การใช้และดูแลรักษาเณรื่องดนตรี 
ณวามหมายของเนื้อหาในบทเพลง ณวามสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี การอนุรักษ์วัฒนธรรมทาง
ดนตรี ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละณร ภาษาท่า และนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละณร การ
แสดงนาฏศิลป์ประเภทณู่และหมู่ การเณลื่อนไหวในจังหวะต่างๆ การเล่าเรื่อง ประวัติณวามเป็นมาของ
นาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ การรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์กับ
การแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืน ณวามส าณัญของการแสดงณวามเณารพในการเรียนและการแสดง
นาฏศิลป์  

    โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี สร้างงานทัศนศิลป์ 
ตามที่ชื่นชอบ ทักษะการร้องและบรรเลงดนตรี ทักษะการเณลื่อนไหวร่างกายให้สอดณล้องกับบทเพลง 
แสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  

    เห็นณุณณ่าของงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและสากล มีมารยาทในการชมการแสดง ชื่นชมและภาณภูมิใจในการละเล่นพ้ืนบ้าน ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9  
ศ 1.2 ป.4/1, ป.4/2  
ศ 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7  
ศ 2.2 ป.4/1, ป.4/2  
ศ 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5  
ศ 3.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
มีตัวช้ีวัด 29 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ศ 15101 ศิลปะ5               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5              เวลา 80 ชั่วโมง 
 

    ศึกษาจังหวะ ต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ณวามแตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ แสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี การสร้าง งานปั้นจากดินน้ ามัน หรือดินเหนียว การจัดภาพใน
งานพิมพ์ การจัดองณ์ประกอบศิลป์และการสื่อณวามหมายในงานทัศนศิลป์ ประโยชน์และณุณณ่าของงาน
ทัศนศิลป์ รูปแบบของงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในท้องถิ่น 
องณ์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ ลักษณะของเสียงขับร้องและเณรื่องดนตรีที่อยู่ในวง
ดนตรีประเภทต่างๆ การอ่าน เขียนโน้ต ดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง การใช้เณรื่องดนตรีบรรเลง
จังหวะและท านอง การร้องเพลงไทยหรือเพลงสากล การสร้างสรรณ์ประโยณเพลง ถาม–ตอบ การบรรเลง
ดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์ ณวามสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีณุณณ่าของดนตรีจากแหล่ง
วัฒนธรรมองณ์ประกอบของนาฏศิลปะ การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราว  การแสดง
นาฏศิลป์ องณ์ประกอบของละณร ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ ประโยชน์ ที่ได้รับจากการแสดง การแสดง
ประเภทต่างๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่นและนาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี  

    โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี สร้างงานทัศนศิลป์  
ตามที่ชื่นชอบ ทักษะการร้องและบรรเลงดนตรี ทักษะการเณลื่อนไหวร่างกายให้สอดณล้องกับบทเพลง 
แสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  

    เห็นณุณณ่าของงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและสากล มีมารยาทในการชมการแสดง ชื่นชมและภาณภูมิใจในการละเล่นพ้ืนบ้าน ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7  
ศ 1.2 ป.5/1, ป.5/2  
ศ 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7  
ศ 2.2 ป.5/1, ป.5/2  
ศ 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6  
ศ 3.2 ป.5/1, ป.5/2  
รวมทั้งหมด 26 ตัวช้ีวัด  

 
 

 



 

 

68 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ศ 16101 ศิลปะ 6               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6               เวลา 80 ชั่วโมง 
 

    ศึกษาการสร้างสรรณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้วงสีธรรมชาติ สีณู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาด สัดส่วน
และณวามสมดุล งานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 และ 3 มิติ หลักการเพ่ิมและจดในการสร้างสรรณ์งานปั้น รูป
และพ้ืนที่ว่างในงานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแบบภาพ แผนผัง และภาพประกอบ บทบาท
ของงานทัศนศิลป์ ในชีวิตและสังณม อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรมที่มี ต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น องณ์ประกอบ ของดนตรีและศัพท์สังณีต ประเภทและบทบาทหน้าที่เณรื่องดนตรีไทยและสากล 
การอ่านเขียนโน้ตไทยและโน๊ตสากล การร้องเพลงประกอบดนตรี การสร้างรูปแบบจังหวะและท านอง
ด้วยเณรื่องดนตรี การบรรยายณวามรู้สึกและแสดงณวามณิดเห็น  ที่มีต่อบทเพลง ดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตร์ การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพ้ืนเมืองหรือท้องถิ่น  การออกแบบ
เณรื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดง การแสดงนาฏศิลป์และละณรง่ายๆ บทบาทและหน้าที่ใน
งานนาฏศิลป์และการละณร หลักการชมการแสดง องณ์ประกอบ ทางนาฏศิลป์และการละณร สิ่งที่มีณวาม
สาณัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละณร และประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือชมการแสดงนาฏศิลป์และ
ละณร  

    โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี สร้างงานทัศนศิลป์
ตามที่ชื่นชอบ ทักษะการร้องและบรรเลงดนตรี ทักษะการเณลื่อนไหวร่างกาย ให้สอดณล้องกับบทเพลง 
แสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์  

    เห็นณุณณ่าของทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและสากล มีมารยาทในการชมการแสดง ชื่นชมและภาณภูมิใจในการละเล่นพ้ืนบ้าน ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7  
ศ 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
ศ 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6  
ศ 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
ศ 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6  
ศ 3.2 ป.6/1, ป.6/2  
รวมทั้งหมด 27 ตัวช้ีวัด 
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รายวิชาพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ระดับประถมศึกษา 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
 

(รหัสวิชา) ง 11101   (ชื่อรายวิชา) การงานอาชีพ 1   จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ง 12101   (ชื่อรายวิชา) การงานอาชีพ 2   จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ง 13101   (ชื่อรายวิชา) การงานอาชีพ 3   จ านวน 40  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ง 14101   (ชื่อรายวิชา) การงานอาชีพ 4   จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ง 15101   (ชื่อรายวิชา) การงานอาชีพ 5   จ านวน 80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) ง 16101   (ชื่อรายวิชา) การงานอาชีพ 6   จ านวน 80  ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ง11101 การงานอาชีพ 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      เวลา 40 ชั่วโมง  
 

ศึกษาวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองการใช้วัสดุอุปกรณ์ และเณรื่องมือง่ายๆในการท างาน
อย่างปลอดภัย การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา  

มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ การสืบณ้น 
ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาณวามรู้  

เพ่ือปลูกฝังให้มีณุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานมีณวามณิดสร้างสรรณ์ มีจิตส านึก ในการ
ใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และมีเจตณติที่ดีต่ออาชีพ  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ง 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
รวมทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ง12101 การงานอาชีพ 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2     เวลา 40 ชั่วโมง 

 
       ศึกษาวิธีการและประโยชน์การทางานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและณรอบณรัว การใช้วัสดุอุปกรณ์
และเณรื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ณรอบณรัวอย่างปลอดภัย ประโยชน์ของสิ่งของเณรื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน การสร้างของเล่นของใช้อย่าง
ง่าย น าณวามรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เณรื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างของเล่นอย่างง่าย                     
มีณวามณิดสร้างสรรณ์อย่างน้อย 1 ลักษณะในการแก้ไขปัญหาหรือสนองณวามต้องการ  

    มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสืบณ้น 
ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาณวามรู้  

    เพ่ือปลูกฝังให้มีณุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานมีณวามณิดสร้างสรรณ์ มีจิตสานึกใน 
การใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และมีเจตณติที่ดีต่ออาชีพ  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ง 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
รวมทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ง13101 การงานอาชีพ 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3      เวลา 40 ชั่วโมง 

 
      ศึกษาวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองณรอบณรัวและส่วนรวม การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์เณรื่องมือตรงกับลักษณะงาน การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย การเลือกใช้สิ่งของเณรื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรณ์ การจัดการสิ่งของเณรื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า  

   มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ การสืบณ้น 
ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาณวามรู้  

   เพ่ือปลูกฝังให้มีณุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานมีณวามณิดสร้างสรรณ์ มีจิตส านึก                  
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และมีเจตณติที่ดีต่ออาชีพ  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ง 1.1 ป.3/1, ป.3/2,ป.3/3  
รวมทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัด  
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ง14101 การงานอาชีพ4              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4              เวลา 40 ชั่วโมง 

 
    ศึกษาการท างานให้บรรลุเปูาหมาย มารยาทในการท างาน การ ใช้พลังงานและทรัพยากร               

ในการท างานอย่างประหยัดและณุ้มณ่า  
    มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ                      

การสืบณ้น ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาณวามรู้  
    เพ่ือปลูกฝังให้มีณุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานมีณวามณิดสร้างสรรณ์ มีจิตสานึก               

ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และมีเจตณติที่ดีต่ออาชีพ  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
ง 4.1 ป.4/1  
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ง15101 การงานอาชีพ5     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5     เวลา 40 ชั่วโมง 

 
     ศึกษาเหตุผลในการท างานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน การใช้ทักษะ                  
การจัดการในการท างานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีณวามณิดสร้างสรรณ์ มารยาทในการท างานกับ
สมาชิกในณรอบณรัว การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและณุ้มณ่า การสร้างสิ่งของเณรื่องใช้ตาม
ณวามสนใจอย่างปลอดภัย การน าณวามรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของ
เณรื่องใช้ มีณวามณิดสร้างสรรณ์อย่างน้อย 2 ลักษณะในการแก้ไขปัญหาหรือสนองณวามต้องการ มีการ
จัดการสิ่งของเณรื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ การส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆใน
ชุมชน และระบุณวามแตกต่างของอาชีพ  

    มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการสืบณ้น 
ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาณวามรู้  

    เพ่ือปลูกฝังให้มีณุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานมีณวามณิดสร้างสรรณ์ มีจิตส านึกใน 
การใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และมีเจตณติที่ดีต่ออาชีพ  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ง 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  
ง 4.1 ป.5/1, ป.5/2  
รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ง16101 การงานอาชีพ 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6     เวลา 40 ชั่วโมง 
 

        ศึกษาแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน การจัดการในการท างาน
และมีทักษะการท างานร่วมกัน มารยาทในการท างานกับณรอบณรัวและผู้อ่ืน การสร้างสิ่งของเณรื่องใช้ตาม
ณวามสนใจอย่างปลอดภัย การน าณวามรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของ
เณรื่องใช้ หลักการเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหา การส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ ณวามรู้
ณวามสามารถและณุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตสานึกและณวาม
รับผิดชอบ  

    มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสืบณ้น 
ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาณวามรู้  

    เพ่ือปลูกฝังให้มีณุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานมีณวามณิดสร้างสรรณ์ มีจิตส านึก               
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และมีเจตณติที่ดีต่ออาชีพ  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ง 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
ง 4.1 ป.6/1, ป.6/2  
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด  
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รายวิชาพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับประถมศึกษา 
 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
(รหัสวิชา) อ 11101   (ชื่อรายวิชา) ภาษาอังกฤษ 1  จ านวน  120  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) อ 12101   (ชื่อรายวิชา) ภาษาอังกฤษ 2  จ านวน  120  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) อ 13101   (ชื่อรายวิชา) ภาษาอังกฤษ 3  จ านวน  120  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) อ 14101   (ชื่อรายวิชา) ภาษาอังกฤษ 4  จ านวน    80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) อ 15101   (ชื่อรายวิชา) ภาษาอังกฤษ 5  จ านวน    80  ชั่วโมง 
(รหัสวิชา) อ 16101   (ชื่อรายวิชา) ภาษาอังกฤษ 6  จ านวน    80  ชั่วโมง 
 
 
 
* หมายเหตุ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
                 เพ่ิมเติม 80 ชั่วโมง/ปี โดยจัดในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
อ 11101 ภาษาอังกฤษ 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      เวลา  120 ชั่วโมง 
  

   ศึกษา ณ า กลุ่มณ า และณวามหมายเกี่ยวกับตนเอง ณรอบณรัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
อาหารเณรื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงณ าศัพท์ประมาณ 150-200 ณ า บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
หรือนิทานที่มีภาพประกอบ ประโยณณ าถามและณ าตอบ บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบณุณ 
ขอโทษ ประโยณและข้อณวามที่ใช้แนะน าตนเอง ณ าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ณ าศัพท์ส านวนภาษา และประโยณ
ที่ใช้บอกณวามต้องการ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุณณลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว ณ าศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาล ส าณัญของเจ้าของภาษากิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระและการ
สะกดณ าของภาษาอังกฤษและภาษาไทย หลักการอ่านออกเสียงณ าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาในการฟังและพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา การใช้ภาษาอังกฤษในการรวบรวมณ าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ 

    โดยใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (เน้นการฟัง พูด ) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ณวามรู้สึกและณวามณิดเห็น ตีณวาม น าเสนอข้อมูลณวามณิดรวบยอด ในเรื่องต่างๆ ทักษะ การปฏิบัติ 
ทักษะการณิด ทักษะการแสวงหาณวามรู้และสืบณ้นข้อมูล 

    เพ่ือให้มีเจตณติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รวมทั้งเข้าถึง
องณ์ณวามรู้ ต่างๆ และมีวิสัยทัศน์ ในการด าเนินชีวิต น าภาษาอังกฤษไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
กาละเทศะ มารยาทสังณมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ 12101 ภาษาอังกฤษ 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      เวลา 120  ชั่วโมง 
  

    ศึกษาณ า กลุ่มณ า ประโยณเดี่ยวและณวามหมายเกี่ยวกับตนเอง  ณรอบณรัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เณรื่องดื่ม และนันทนาการเป็นวงณ าศัพท์สะสมประมาณ 250 - 300 ณ า 
ณ าศัพท์ ประโยณ บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ ประโยณณ าถามและณ าตอบ บทสนทนาที่ใช้ใน
การทักทาย กล่าวลา ขอบณุณ ขอโทษ ประโยณและข้อณวามที่ใช้ในการแนะน าตนเอง บอกณวามต้องการ 
ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุณณลและเรื่องใกล้ตัว ณ าสั่งและณ าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ณ าศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลส าณัญของเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ตัวอักษร 
เสียงตัวอักษร สระ การสะกดณ าและประโยณของภาษาอังกฤษและภาษาไทย หลักการอ่านออกเสียง
ณ าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน การใช้ภาษาในการฟัง การพูด ในสถานการณ์ง่ายๆ ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรวบรวมณ าศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว 

     โดยใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (เน้นการฟัง พูด ) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดง
ณวามรู้สึก และณวามณิดเห็น ตีณวาม น าเสนอข้อมูลณวามณิดรวบยอด ในเรื่องต่างๆ ทักษะการปฏิบัติ 
ทักษะการณิด ทักษะการแสวงหาณวามรู้และสืบณ้นข้อมูล 

     เพ่ือให้มีเจตณติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารรวมทั้งเข้าถึง
องณ์ณวามรู้ ต่างๆ และมีวิสัยทัศน์ ในการด าเนินชีวิต น าภาษาอังกฤษไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
กาลเทศะ มารยาทสังณม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 
รวมทั้งหมด16 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
อ 13101 ภาษาอังกฤษ 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3      120 ชั่วโมง 
  

    ศึกษาณ า กลุ่มณ า ประโยณเดี่ยว บทพูดเข้าจังหวะ การสะกดณ า สัญลักษณ์และณวามหมาย 
เกี่ยวกับตนเอง ณรอบณรัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เณรื่องดื่มและนันทนาการเป็นวงณ าศัพท์
สะสมประมาณ 350 - 450 ณ าประโยณ บทสนทนา หรือนิทาน ที่มีภาพประกอบประโยณณ าถามและ
ณ าตอบ บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบณุณ ขอโทษ ณ าศัพท์ ประโยณ ข้อณวามและส านวน
ภาษาที่ใช้ในการแนะน าตนเอง บอกณวามต้องการ แสดงณวามรู้สึกขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน 
บุณณลใกล้ตัวและเรื่องใกล้ตัว ณ าสั่งและณ าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน กลุ่มณ าที่มีณวามหมายเกี่ยวกับบุณณล 
สัตว์และสิ่งของ ณ าศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาล วันส าณัญ งานฉลองและชีวิตณวามเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ณวามแตกต่างของเสียงตัวอักษร กลุ่มณ าและประโยณของภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยตามหลักการอ่านออกเสียง ณ าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาใน
การฟัง การพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนตามมารยาทสังณมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  การใช้พจนานุกรมและการใช้ภาษาอังกฤษในการรวบรวมณ าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว  

    โดยใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (เน้นการฟัง พูด ) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดง
ณวามรู้สึกและณวามณิดเห็น  ตีณวาม น าเสนอข้อมูลณวามณิดรวบยอด ในเรื่องต่างๆ ทักษะการปฎิบัติ 
ทักษะการณิด ทักษะการแสวงหาณวามรู้และสืบณ้นข้อมูล 

    เพ่ือให้มีเจตณติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารรวมทั้งเข้าถึงองณ์
ณวาม ต่างๆ และมีวิสัยทัศน์ ในการด าเนินชีวิต น าภาษาอังกฤษไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
กาลเทศะ มารยาทสังณมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
อ 14101 ภาษาอังกฤษ 4      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4      เวลา 80 ชั่วโมง 
  

  ศึกษา บทพูดเข้าจังหวะ สัญลักษณ์ เณรื่องหมายและณวามหมายเกี่ยวกับตนเอง  ณรอบณรัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เณรื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลม
ฟูาอากาศ เป็นวงณ าศัพท์สะสมประมาณ 550-700 ณ า รวมทั้งณ า กลุ่มณ าที่มีณวามหมายสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่างๆใกล้ตัว ประโยณ บทสนทนา นิทานที่มีภาพประกอบ ณ าถามเกี่ยวกับการจับใจณวามของเรื่อง บท
สนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบณุณ ขอโทษ การพูดแทรกอย่างสุภาพ ณ าศัพท์ ส านวนภาษา
ประโยณ  ข้อณวามที่ใช้แนะน าตนเอง เพ่ือน ณรอบณรัวและเรื่องใกล้ตัว แสดงณวามรู้สึกณวามณิดเห็น 
ณวามต้องการและการขอณวามช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ มารยาทสังณมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ณ าศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าณัญ งานฉลองและชีวิตณวามเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ณวามเหมือน  ณวามแตกต่าง ระหว่างเทศกาลและงานฉลองตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  ณวามแตกต่างของเสียงตัวอักษร ณ า กลุ่มณ าการสะกดณ า และ
ประโยณของภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามหลักอ่านออกเสียงและการใช้พจนานุกรม  การณ้นณว้า 
รวบรวม และการน าเสนอณ าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาในการพูด การอ่าน 
ในสถานการณ ์ที่เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและสถานศึกษา 

   โดยใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (เน้นการฟัง-พูด- อ่าน- เขียน) ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสารแสดงณวามรู้สึก ณวามณิดเห็น ตีณวาม น าเสนอข้อมูล ณวามณิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ 
ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการณิด ทักษะการแสวงหาณวามรู้และสืบณ้นข้อมูล 

   เพ่ือให้มีเจตณติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารรวมทั้งเข้าถึงองณ์
ณวามรู้ ต่างๆ และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต น าภาษาอังกฤษไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
กาลเทศะ มารยาทสังณม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต  1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  ต  1.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
ต  1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   ต  2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ต  2.2  ป.4/1, ป.4/2    ต  3.1  ป.4/1 
ต  4.1  ป.4/1     ต  4.2  ป.4/1 
รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
อ 15101 ภาษาอังกฤษ 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5     เวลา  80 ชั่วโมง 
  

   ศึกษา กลุ่มณ า ประโยณผสม ข้อณวาม สัญลักษณ์ เณรื่องหมายและณวามหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ณรอบณรัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เณรื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การ
ซื้อขาย ลมฟูาอากาศ  เป็นวงณ าศัพท์สะสมประมาณ 750 – 950  ณ า บทสนทนา บทกลอน นิทาน หรือ
เรื่องสั้น ณ าถามเกี่ยวกับใจณวามส าณัญของเรื่อง บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบณุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ ณ าสั่ง ณ าขอร้อง ณ าขออนุญาต ณ าแนะน าที่มี 1-2 ขั้นตอน ณ าศัพท์ 
ประโยณ ข้อณวามส านวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง แนะน าตนเอง เพ่ือน ณรอบณรัวและ
เรื่องใกล้ตัว บอกณวามต้องการ ขอณวามช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ณวามช่วยเหลือ แสดง
ณวามรู้สึก แสดงณวามณิดเห็นและให้เหตุผล การเขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิแสดงข้อมูล การใช้ถ้อยณ า 
น้ าเสียง ภาษาและกิริยาท่าทางตามมารยาทสังณมและวัฒนธรรม ณวามเหมือน ณวามแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยณชนิดต่างๆ การใช้เณรื่องหมายวรรณตอน และการล าดับณ าตามโณรงสร้างประโยณของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา ข้อมูลและณวามส าณัญของเทศกาล วันส าณัญ งานฉลองและชีวิตณวามเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษาและของไทย กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การใช้พจนานุกรมการณ้นณว้า การ
รวบรวม และการน าเสนอณ าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม สาระการเรียนรู้ การใช้ภาษาอังกฤษในการสืบณ้น
และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

   โดยใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (เน้นการฟัง-พูด- อ่าน- เขียน) ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร แสดงณวามรู้สึก ณวามณิดเห็น ตีณวาม น าเสนอข้อมูล ณวามณิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ 
ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการณิด ทักษะการแสวงหาณวามรู้และสืบณ้นข้อมูล 

   เพ่ือให้มีเจตณติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารรวมทั้งเข้าถึงองณ์
ณวาม ต่างๆ และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต น าภาษาอังกฤษไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กับ
กาลเทศะมารยาทสังณม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 
รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
อ 16101 ภาษาอังกฤษ 6    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6     เวลา  80 ชั่วโมง 
  

   ศึกษา  กลุ่มณ า ประโยณผสม ข้อณวาม สัญลักษณ์ เณรื่องหมายและณวามหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ณรอบณรัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เณรื่องดืม่เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ
ขาย ลมฟูาอากาศ เป็นวงณ าศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200 ณ า บทสนทนา บทกลอน นิทาน หรือ
เรื่องสั้น ณ าถามเกี่ยวกับใจณวามส าณัญของเรื่อง บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบณุณ ขอโทษ 
ชมเชย แทรกอย่างสุภาพ ณ าสั่ง ณ าขอร้อง ณ าขออนุญาต ณ าแนะน าที่มี 2 - 3 ขั้นตอน  ณ าศัพท์ ประโยณ 
ข้อณวาม ส านวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง แนะน าตนเอง เพ่ือน ณรอบณรัวและเรื่องใกล้
ตัว บอกณวามต้องการ ขอณวามช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ณวามช่วยเหลือ แสดงณวามรู้สึก 
แสดงณวามณิดเห็นและให้เหตุผล การเขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิแสดงข้อมูล การใช้ถ้อยณ า น้ าเสียง 
ภาษาและกิริยาท่าทางตามมารยาทสังณมและวัฒนธรรม ณวามเหมือน ณวามแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยณชนิดต่างๆ การใช้เณรื่องหมายวรรณตอน และการล าดับณ าตามโณรงสร้างประโยณของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา ข้อมูลและณวามส าณัญของเทศกาล วันส าณัญ งานฉลอง ประเพณีและชีวิต
ณวามเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การใช้พจนานุกรม การ
ณ้นณว้า การรวบรวม และการน าเสนอณ าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ การใช้ภาษาอังกฤษใน
การสืบณ้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

   โดยใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (เน้นการฟัง-พูด- อ่าน- เขียน) ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร แสดงณวามรู้สึก ณวามณิดเห็น ตีณวาม น าเสนอข้อมูล ณวามณิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ 
ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการณิด ทักษะการแสวงหาณวามรู้และสืบณ้นข้อมูล 

   เพ่ือให้มีเจตณติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารรวมทั้งเข้าถึงองณ์
ณวาม ต่างๆ และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต น าภาษาอังกฤษไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
กาลเทศะ มารยาทสังณมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

    กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตร โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง พุทธศักราช2553                      
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพ่ือณวามเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังณม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง จิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพ่ือสังณม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีณวามสุข และยังมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้ใช้องณ์ณวามรู้ ทักษะและเจตณติ จากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน
มาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าณัญ อันได้แก่ ณวามสามารถในการสื่อสาร 
ณวามสามารถในการณิด ณวามสามารถในการพัฒนา ผู้เรียนให้มีณุณลักษณะอันพึงประสงณ์ มีทักษะในการ
ท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังณมได้อย่างมีณวามสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก อันได้แก่                  
รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักณวามเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา) 
             โณรงสร้าง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนไหล่หินราษฎร์
บ ารุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต2 

 

กิจกรรม ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมนักเรียน 

- กิจกรรมชุมนุม 

- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

80 

40 

40 

80 

40 

40 

80 

40 

40 

80 

40 

40 

80 

40 

40 

80 

40 

40 

-กิจกรรมเพ่ือสังณมและ
สาธารณประโยชน์ 

*10 *10 *10 *10 *10 *10 

รวม 120 120 120 120 120 120 

 
* หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังณมและสาธารณะประโยชน์จัดเวลาเรียนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังนี้  
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 6 ปี จ านวน 60 ชั่วโมง โดยจัดบูรณาการร่วมกับกิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมนักเรียน และรายวิชาหน้าที่พลเมือง 
 

การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงต้องได้รับการ 
พัฒนาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม อย่างต่อเนื่องทุกปี จนจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ สิ่งแวดล้อม 
สามารถณิดตัดสินใจ ณิดแก้ปัญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับ
ตนเองได้อย่าง เหมาะสมนอกจากนี้ยังช่วยให้ณรูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและ
ให้ณ าปรึกษาแก่ผู้ปกณรองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยณรูประจ าชั้น จัดกิจกรรมแนะแนวในชั่วโมง
แนะแนวและใช้ห้องปฏิบัติการแนะแนว เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับข่าวสาร และรับการปรึกษาแนะแนว ในด้าน
ต่างๆ จากณรูผู้รับผิดชอบฝุายแนะแนว 

นักเรียนทุกณนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ณรูประจ าชั้นทุกชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัด

กิจกรรมแนะแนวตามชั่วโมงเรียนที่ทางโรงเรียนก าหนดตารางสอนให้แต่ละชั้นเรียน โดยณรูผู้สอนกิจกรรม
แนะแนว ต้องจัดท าก าหนดการสอน เนื้อเรื่องที่จะจัดกจิกรรมการสอน บันทึกแผนการสอนทุกณน และท า
การวัดและประเมินผล ตามที่โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงก าหนด ณือผู้เรียนต้องมีผลการประเมินระดับ 
“ผ่าน” ขึ้นไป 
 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมแนะแนว  
ประเมินผู้เรียน โดยดูจากพัฒนาการของผู้เรียน ตามวัตถุประสงณ์ท่ีโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง 

ก าหนดณือ 
1. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวตามระดับชั้นที่เรียน 
2. ผู้เรียนต้องเรียนวิชาแนะแนว ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ณือ 32 ชั่วโมง 
3. ผู้เรียนต้องมีชิ้นงาน วิชาแนะแนว อย่างน้อย 10 ชิ้นงานต่อ 1 ภาณเรียน 

4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน ตั้งแต่ระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป 
 

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย ณวามเป็น 
ผู้น าผู้ตามที่ด ีณวามรับผิดชอบการท างานร่วมกัน การรู้จักการแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ณวามมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดณล้องกับณวามสามารถ                  
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ณวามถนัดและณวามสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอนได้แก่การศึกษาวิเณราะห์
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างานเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามณวาม
เหมาะสมและ สอดณล้องวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  
กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี นักเรียนทุกณนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 ชั่วโมง 
ต่อปีการศึกษา 

แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
2.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1–3 จัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง โดยเรียนในชั่วโมง 

ลูกเสือตามตารางสอนที่โรงเรียนก าหนด และการรวมกองเพ่ือจัดกิจกรรมภาณสนามในวันพฤหัสบดี ใน
ชั่วโมงสุดท้าย 

2.1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ส าหรับนักเรียนชาย และ
เนตรนารี ส าหรับนักเรียนหญิง โดยเรียนในชั่วโมงลูกเสือ ตามตามรางสอนที่โรงเรียนก าหนด และการรวม
กองเพ่ือจัดกิจกรรมภาณสนามในวันพฤหัสบดี ในชั่วโมงสุดท้าย 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
ประเมินผู้เรียน โดยดูจากพัฒนาการของผู้เรียน ตามวัตถุประสงณ์ท่ีโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง

ก าหนด ณือ 
1. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนในชั่วโมง ลูกเสือ/เนตรนารี ตามระดับชั้น 
2. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม การรวมกอง ภาณสนาม ในชั่วโมงสุดท้ายของวัน พฤหัสบดี ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 80 ณือ 32 ณรั้ง ต่อปี 

3. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน“ผ่าน”ในระดับข้ึนไป 
2.2 กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกณนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 
โรงเรียนก าหนดชื่อชุมนุมข้ึนมา เพ่ือให้ผู้เรียนได้สมัณรเข้าชุมนุม ตามณวามสนใจของผู้เรียน โดย

จัดกิจกรรมชุมนุมในวันอังณาร และนักเรียนทุกณนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามณวามสนใจณนละ 1 ชุมนุม 
ดังนี้ 

1. ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ 
2. ชุมนุมศิลปะ 
3. ชุมนุมกีฬา 
4. ชุมนุมยุวบรรณรักษ์ 
5. ชุมนุมเกษตร 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม 
ประเมินผู้เรียน โดยดูจากพัฒนาการของผู้เรียน ตามวัตถุประสงณ์ท่ีโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงได้

ก าหนดไว้ ณือ 
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1. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม ชุมนุมท่ีเลือกหรือสนใจอย่างน้อยตาม 1 ชุมนุม 
2. ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนณือ 32 ชัว่โมง 

3. ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป 
 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้บ าเพ็ญ
ตนเป็นประโยชน์ต่อสังณม ชุมชน และท้องถิ่นตาม ณวามสนใจในลักษณะอาสาสมัณรเพ่ือแสดงถึงณวาม
รับผิดชอบ ณวามดีงาม ณวามเสียสละต่อสังณม มีจิตสาธารณะ ช่วงเวลาที่ผู้เรียนบ าเพ็ญประโยชน์ ดังนี้ 
วันส าณัญเก่ียวกับพุทธศาสนา วันส าณัญเก่ียวกับ ชาติและพระมหากษัตริย์ วันส าณัญเกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม วันที่ชุมชนจัดกิจกรรม ณือ งานศพ งานบวช และอ่ืนๆ ส่วนสถานที่ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรม 
ณือ ศาสนสถาน โรงเรียน ชุมชนฯลฯ 

นักเรียนทุกณนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังณมและสาธารณประโยชน์ 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
ประเมินผู้เรียน โดยดูจากพัฒนาการของผู้เรียน ตามวัตถุประสงณ์ท่ีโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง 

ก าหนด ณือ 
1. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ณรบตามเวลาที่ก าหนดไว้ในโณรงสร้างเวลาเรียนณือ 10 ชั่วโมง 

2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 
 
 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
 

เกณฑ์การจบหลักสูตรโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง (ระดับประถมศึกษา) 
 

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานจ านวน 5,040 ชั่วโมง เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจ านวน 240 ชั่วโมง 
และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านทุกรายวิชา 

2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน ณิดวิเณราะห์และเขียน ระดับ“ผ่าน” ขึ้นไป  

3. ผู้เรียนต้องมีผลประเมิน ณุณลักษณะอันพึงประสงณ์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 

4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน“ผ่าน” 
    ทุกกิจกรรม   
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา   
1. นายน าชัย   บุญเรือง              ประธานณณะกรรมการสถานศึกษา 
2. นางผดุง   ตรีราช  กรรมการสถานศึกษา 
3. นายสามารถ   เกษณา   กรรมการสถานศึกษา 

 
 
คณะท างาน    

1. นายมาโนช     ชนะพยัณฆ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายสมจิตร  ธรรมริตร์ ณรู ณศ.2   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวฟองจันทร์ พุทธสาร  ณรู ณศ.3   กรรมการ 
4. นางวันเพ็ญ  กันทวัง  ณรู ณศ.3   กรรมการ 
5. นางสายใจ  ยอดเมือง ณรู ณศ.3   กรรมการ 
6. นางอ าพร  พรมเรือง ณรู ณศ.3   กรรมการ 
7. นางเพ็ญแข  หมื่นโฮ้ง  ณรู ณศ.2   กรรมการ 
8. นางแสงเดือน    พุทธศรี  ณรู ณศ.2   กรรมการ 
9. นางกาญจนา  แลใจ  ณรู ณศ.1   กรรมการ 
10. นายภานุพันธ์ แก้วมูล  ณรูอัตราจ้าง  กรรมการ 
11. นางสาวศุพิชญา   พุทธศรี  ณรูอัตราจ้าง  กรรมการ 
12. นางกาญจนา     ทิพย์ดี  ณรู ณศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวจุฑารัตน์  สุขปูอม  เจ้าหน้าที่ธุรการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


