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______________________________ 
 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
โลกในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู ้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                         

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ได้ใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในการจัดการเรียน   
การสอน โดยคำนึงถึงสภาพความพร้อมจุดเน้นของโรงเรียน และยึดหลักการแนวคิดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกประการ คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนกลุ่มสาระพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังเช่นที่ได้ถือปฏิบัติอยู่และได้บรรจุสาระเป็นสากลไว้ในองค์ประกอบ
ส่วนที่เป็นหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาเพิ่มเติมของโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและใช้ในปีการศึกษา 
2565 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
 ทั ้งนี ้  หลักสูตรโรงเร ียนได้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                       
เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 
              (นายประยงค์ โมคภา)                  (นายสุชาติ แวงโสธรณ์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
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คำนำ 
  

หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียน  มีองค์ความรู้ที่
เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน  ลดความซ้ำซ้อน 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน จัดเรียงลำดับความยากง่ายของ
เนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดย
ให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 

ในปีการศึกษา 2565-2567 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยได้เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
ระดับประถมศึกษา ผ่านความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี  เมื ่อว ันที ่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และสร้างโอกาสทาง  การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนในทุกพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ  วิทยาศาสตร์พลังสิบในทุก
มิติ ทั้งด้านหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียน และพัฒนาศักยภาพของ
ประชากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนให้สอดคล้องกับโครงการ 

โดยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอน โดยคำนึงถึงสภาพความพร้อมจุดเน้นของโรงเรียน และยึดหลักการแนวคิดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกประการ คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนกลุ่มสาระพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังเช่นที่ได้ถือปฏิบัติอยู่และได้บรรจุสาระเพิ่มเติมเป็นสากล ไว้ใน
องค์ประกอบส่วนที่เป็นหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาเพ่ิมเติม  
 ขอขอบคุณผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์  เขต 1  
ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะครู ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ           อัน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่จัดทำขึ้น จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้จัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
             นายสชุาติ แวงโสธรณ์ 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
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ส่วนนำ 
 
ความนำ 

 หลักสูตรโรงเร ียนกาฬสินธุ ์พ ิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียน มีองค์ความรู้ที่
เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จัดเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา
ในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดเป็นนโยบายสำคัญและ
เร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม รวมทั้งเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระเก่ียวกับเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการปรับปรุง
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  ในปีการศึกษา 2565-2567 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยได้เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงาน  
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(ทปอ. มรภ.) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competencies) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้โรงเรียนได้นำหลักสูตรดังกล่าว  
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื ่อพัฒนาสมรรถนะของผู ้เรียนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในรูปแบบรายวิชาเพิ ่มเติมวิชา
วิทยาศาสตร์พลังสิบ และชุมนุมวิทยาศาสตร์พลังสิบ เริ่มต้นในปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น
สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสำคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่
จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาหรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกได้ 
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ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
 หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน โดย
คำนึงถึงสภาพความพร้อม จุดเน้นของโรงเรียนและยึดหลักการแนวคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกประการ คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนตามกลุ่มสาระพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนตามบันได 5 ขั้นสู่ความ
เป็นสากลไว้ในองค์ประกอบส่วนที่เป็นหน่วยการเรียนรู้และรายวิชา มีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สำหรับจัดการศึกษาในหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยได้พัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น      
1 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)  
 2. มีความเป็นเอกภาพ หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับ  ให้ครูผู้สอน
นำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้ 
   2.1 มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด การเรียนรู้และ
การแก้ปัญหา ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.2 มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการทำงาน     
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
  2.3 มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาเพิ่มเติม         
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน 
และบริบทของสถานศึกษา 
     2.4 มีกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน เพื ่อพัฒนาผู ้เรียนทั ้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
   2.5 มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ      
เพื่อเป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้และ            
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
     3.1 มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา     
อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมด ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้องใช้สำหรับการประเมิน
ตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทาง       
ในการกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด 
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      3.2 มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม 
นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับ     
การวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ พัฒนาการ ความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นหลักในการเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
     3.3 มีความเป็นสากล คือมุ ่งให้ผู ้เรียนมีความรู ้ ความสามารถในเรื ่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะที่จำเป็นในการอยู่ใน
สังคม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ การเอื้อเฟื้อ โดยอยู่บนพื้นฐาน
ของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีมและการทำงานตามลำพัง การแข่งขัน  การ
รู้จักพอ การร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ    
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทำรายละเอียด
ต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตรของสถานศึกษามีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
 5. การวัดและประเมินผล เน้นหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ในทุกระดับ ทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และใช้
ผลการประเมิน เป็นข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
วิสัยทัศน ์
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษา มุ่งส่งเสริมนักเรียนทุกคน 
ตามแนวทางพหุปัญญา เพ่ือให้มีสมรรถนะการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน มีคุณธรรม
บนพื้นฐานความเป็นไทย 
  
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและ        
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด      
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน       
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกัน       
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ         
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร       การ
ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ อยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
9. กตัญญู 
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โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู ้สอนและ ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ระดับการศึกษา กำหนดหลักสูตรเป็น 1 ระดับ ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ   มุ่งเน้น
ทักษะพ้ืนฐาน ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการ
เรียนรู้ทางสังคม พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
 2. สาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน ในหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  
  2.1 ภาษาไทย 
  2.2 คณิตศาสตร์ 
  2.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
   2.6 ศิลปะ 
  2.7 การงานอาชีพ 
  2.8 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 3. สาระการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติม มีแนวคิดพ้ืนฐานและเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน
สาระความเป็นสากลโดยสังเขป มีดังนี้ 
  3.1 หน้าที่พลเมือง คือ การพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษาของโลก มีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
มิติด้านเนื้อหาและการเรียนรู เช่น การส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะ การรูเท่าทันทักษะชีวิต (Life Skills)  
การบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ รวมทั้งมีการเน้นวิชาการศึกษา เพ่ือความเป็นพลเมือง (Citizenship 
Education) โดยมีจุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์ จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง 
  3.2 การค ้นคว ้ า เพ ื ่อ เร ียนร ู ้  (Knowledge Inquiry) เน ื ้ อหาหร ือก ิจกรรมสู่
มาตรฐานสากล IS1 คือ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) 
และ IS2 คือ การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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จัดในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นำสิ่งที่เรียนรู้จาก IS1 และ IS2 ไปประยุกต์ใช้ในการทำ
ประโยชน์ต่อสังคมเป็น IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Global Education and Social Service 
Activity) 

3.๓ English for Communication เป็นรายวิชาที ่ม ุ ่งให้ผ ู ้ เร ียนมีเจตคติที ่ด ีต่อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และแสวงหาความรู้  โดยพัฒนา
ผู้เรียนด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ การใช้ภาษาอังกฤษในการถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการอ่านและการเขียน
เพื่อสื่อความหมาย การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสืบค้นเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเป็นไทย ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

3.4 ภาษาจีน เป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาจีน เรียนรู้
คำศัพท์พื้นฐานภาษาจีน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  แสดง
ความต้องการของตน  รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมของจีนและไทย  และเห็น
ประโยชน์ของ การรู ้ภาษาจีน สามารถนำความรู ้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์และนำไปประยุกต์ในกับ
ชีวิตประจำวันได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3.5 วิทยาศาสตร์พลังสิบ เป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ฝึกทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน พัฒนาสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงจิต วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

3.6 โครงงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ เป็นรายวิชาที่จัดประสบการณ์ให้นักเรียนนำความรู้ 
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการศึกษาประเด็นที่สนใจหรือ
แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทในชีวิตจริงผ่านการทำ โครงงานบูรณาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ทำโครงงาน 
ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

 
 4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ    
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม   
มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
  4.1 กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที ่ส ่งเสริมและพัฒนาผู ้เร ียนให้ร ู ้จ ักตนเอง                     
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่
ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
  4.2 กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้
ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน 
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ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ   
วุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์
พ ิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกอบด้วย 

4.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด  
4.2.2 กิจกรรมชุมนุม  

  4.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ สาระ IS3 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึง            
ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ  

5. เวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้เพิ่มสาระเพิ่มเติมเพื่อความเป็นสากล ในหน่วยการเรียนรู้
และรายวิชาเพิ่มเติม โดยได้ปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้ ระดับชั้น
ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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

รายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 160 160 160 120 120 120 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
- หนา้ที่พลเมือง วฒันธรรม  
และการดำเนนิชีวติในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์                                40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษา และพลศึกษา                   40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 160 160 120 120 120 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 160 160 160 160 160 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
English for Communication 40 40 40 40 40 - 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
การป้องกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
• กิจกรรมนักเรียน       
      - ลูกเสือ  ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 

- ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
• สาระ IS3 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 

 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๑๐ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 ปีการศึกษา 2565 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.4 ป.5 ป.6 

รายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 

ภาษาไทย 120 120 120 
คณิตศาสตร์ 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
- หนา้ที่พลเมือง วฒันธรรม  
และการดำเนนิชีวติในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

80 80 80 

ประวัติศาสตร์                                40 40 40 
สุขศึกษา และพลศึกษา                   80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 120 120 120 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 160 160 
วิทยาศาสตร์พลังสิบ 40 40 - 
โครงงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ - - 40 
English for Communication 40 40 - 
ภาษาจีน 40 40 40 
การป้องกันการทุจริต 40 40 40 
การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ (IS) - - 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
• กิจกรรมนักเรียน    
      - ลูกเสือ  ยุวกาชาด 30 30 30 

- ชุมนุมวิทยาศาสตร์พลังสิบ 40 40 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
• สาระ IS3 

10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 1,120 1,120 
หมายเหต ุ  เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๗ 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๑๑ 
 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

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

ท11101 ภาษาไทย 160 
ค11101 คณิตศาสตร์ 200 
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
* ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์  

40 

ส11102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ11101 ศิลปะ 40 
ง11101 การงานอาชีพ 40 
อ11101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส11231 หน้าที่พลเมือง 1 40 
อ11201 English for Communication 1 40 
จ11202 ภาษาจีน 1 40 
ส11201 การป้องกันการทุจริต 1 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 1  40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 
โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     

บูรณาการ 
IS1 และ  IS2 



๑๒ 
 

 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256๕ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท12101 ภาษาไทย 160 
* ค12101 คณิตศาสตร์  200 
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

40 

ส12102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ12101 ศิลปะ 40 
ง12101 การงานอาชีพ 40 
อ12101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส12232 หน้าทีพ่ลเมือง 2 40 
อ12201 English For Communication 2 40 
จ12202  ภาษาจีน 2 40 
ส12202  การป้องกันการทุจริต 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 2  40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๑๓ 
 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๕ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

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

ท13101 ภาษาไทย 160 
ค13101 คณิตศาสตร์ 200 
* ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  120 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

40 

ส13102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ13101 ศิลปะ 40 
ง13101 การงานอาชีพ 40 
อ13101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส13233 หน้าทีพ่ลเมือง 3 40 
อ13201 English For Communication 3 40 
จ13202 ภาษาจีน 3 40 
ส13203 การป้องกันการทุจริต 3 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 3 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 

 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๑๔ 
 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256๕ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/6 

 

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

ท14101 ภาษาไทย 120 
ค14101 คณิตศาสตร์ 160 
* ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส14102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ14101 ศิลปะ 80 
ง14101 การงานอาชีพ 40 
อ14101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส14234 หน้าทีพ่ลเมือง 4 40 
อ14201 English For Communication 4 40 
จ14202 ภาษาจีน 4 40 
ส14204 การป้องกันการทุจริต 4 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 4 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๑๕ 
 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256๕ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 

 

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

ท14101 ภาษาไทย 120 
ค14101 คณิตศาสตร์ 160 
* ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส14102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ14101 ศิลปะ 80 
ง14101 การงานอาชีพ 40 
อ14101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ว14201วิทยาศาสตร์พลังสิบ 4 40 
อ14201 English For Communication 4 40 
จ14202 ภาษาจีน 4 40 
ส14204 การป้องกันการทุจริต 4 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมวิทยาศาสตร์พลังสิบ 4 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๑๖ 
 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

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

ท15101 ภาษาไทย 120 
ค15101 คณิตศาสตร์ 160 
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
* ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส15102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ15101 ศิลปะ 80 
ง15101 การงานอาชีพ 40 
อ15101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส15235 หน้าทีพ่ลเมือง 5 40 
อ15201 English For Communication 5 40 
จ15202 ภาษาจีน 5 40 
ส15205 การป้องกันการทุจริต 5 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 5 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 

 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๑๗ 
 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๕ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

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

ท16101 ภาษาไทย 120 
ค16101 คณิตศาสตร์ 160 
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส16102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ16101 ศิลปะ 80 
ง16101 การงานอาชีพ 40 
อ16101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส16236 หน้าทีพ่ลเมือง 6 40 
I16201  การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) 40 
จ16202 ภาษาจีน 6 40 
ส16206 การป้องกันการทุจริต 6 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 6 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 

 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๑๘ 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

       
      คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ท11101 ภาษาไทย    จำนวน  160  ชั่วโมง 
 ท12101 ภาษาไทย    จำนวน  160  ชั่วโมง 
 ท13101 ภาษาไทย    จำนวน  160  ชั่วโมง 
 ท14101 ภาษาไทย    จำนวน  120  ชั่วโมง 
 ท15101 ภาษาไทย    จำนวน  120  ชั่วโมง 
 ท16101 ภาษาไทย    จำนวน  120  ชั่วโมง 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท11101 ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1       เวลา  160  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ บอกความหมายของคำและข้อความ
ที่อ่าน ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน    
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์สำคัญท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ  

ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์   
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ ต่อคำคล้องจองง่ายๆ  

บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ท่องจำบท
อาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้การฝึกทักษะทางภาษา ทั้งด้านการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
         เพื ่อให้เกิดเจตคติที ่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื ่อการสื ่อสาร                    
ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน นำความรู้ที ่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
 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  

รวม  22  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 ท12101 ภาษาไทย     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2       เวลา  160  ชั่วโมง 
 

ศึกษาการอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองข้อความ และบทร้อยกรองง่าย  ๆ อธิบายความหมาย 
ของคำและข้อความที ่อ่าน ตั ้งคำถามและตอบคำถามเกี ่ยวกับเรื ่องที ่อ่าน ระบุใจความสำคัญและ
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตาม
ความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือ
ข้อแนะนำ มีมารยาทในการอ่าน 

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องสั้น ๆ       ตาม
จินตนาการ มีมารยาทในการเขียน  

ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน และ ปฏิบัติตาม เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และ        ความ
บันเทิง บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาท  ในการ
ฟัง การดู และการพูด 

บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร บอกลักษณะคำคล้องจอง เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน     
ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า       ตาม
ความสนใจ 
 โดยใช้การฝึกทักษะทางภาษา ทั้งด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
         เพื ่อให้เกิดเจตคติที ่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื ่อการสื ่อสาร                    
ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน นำความรู้ที ่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
 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 

รวม  2๗  ตัวชี้วัด   
         
 
 



๒๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท13101 ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3       เวลา  160  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 
อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื ่องที่อ่าน 
ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องท่ีอ่านเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน       
อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ 
แผนที่ และแผนภูมิ มีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจนเขียนบันทึก
ประจำวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 
 เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงบอกสาระสำคัญจากการ
ฟังและการดูตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่อง
ที่ฟังและดูพูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ใช้พจนานุกรม
ค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู ้จักเพลงพื้นบ้านและ   
เพลงกล่อมเด็กเพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับวรรณคดีที ่อ่าน  
ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้การฝึกทักษะทางภาษา ทั้งด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
         เพื ่อให้เกิดเจตคติที ่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื ่อการสื ่อสาร                    
ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน นำความรู้ที ่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
 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 

รวม  31  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๒๓ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท14101 ภาษาไทย       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4       เวลา  120  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและ
สำนวนจากเรื่องที่อ่าน  อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน แยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและ
เหมาะสมเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจาก      เรื่อง
สั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 
 จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปความจากการฟังและดู พูดแสดง
ความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื ่องที่ฟังและดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจาก    
เรื่องท่ีฟังและดูรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาท     ใน 
การฟัง การดู และการพูด 
 สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค      ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ 
บอกความหมายของสำนวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ิน 
 ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตจริง 
ร้องเพลงพ้ืนบ้านท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้การฝึกทักษะทางภาษา ทั้งด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
         เพื ่อให้เกิดเจตคติที ่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื ่อการสื ่อสาร                   
ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน นำความรู้ที ่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
 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 

รวม  33  ตัวชี้วัด 
 
 



๒๔ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท15101 ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5       เวลา  120  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและ
ข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย 
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื ่องที่อ่านเพ่ือ
นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่งข้อแนะนำและปฏิบัติตาม อ่านหนังสือที่มีคุณค่า
ตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ ่งบรรทัด เขียนสื ่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน        
และเหมาะสมเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่อง
ที่อ่าน เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดงความรู้สึ กและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา      
กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 
 พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถามและตอบคำถาม    
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่อง
หรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค จำแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช้คำราชาศัพท์ บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง ใช้สำนวน
ได้ถูกต้อง 
 สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยาน
ตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้การฝึกทักษะทางภาษา ทั้งด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
         เพื ่อให้เกิดเจตคติที ่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื ่อการสื ่อสาร                    
ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน นำความรู้ที ่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
 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 

รวม  3๓  ตัวชี้วัด 
 
 



๒๕ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท16101 ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6       เวลา  120  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและ
ข้อความที่เป็นโวหาร อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน          แยก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน อธิบายการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่งข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม อธิบายความหมาย
ของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่า   
ที่ได้รับ มีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และ
เหมาะสมเขียนแผนภาพโครงเรื ่องและแผนภาพความคิดเพื ่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ            
เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนจดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
และสร้างสรรค์ มีมารยาทในการเขียน 
 พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่อง
หรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ    
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล รวบรวม
และบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง 
วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต 
 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทาน
พ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้การฝึกทักษะทางภาษา ทั้งด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
         เพื ่อให้เกิดเจตคติที ่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื ่อการสื ่อสาร                   
ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน นำความรู้ที ่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
 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   
รวม  34  ตัวชี้วัด 



๒๖ 
 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ค11101 คณิตศาสตร์    จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ค12101 คณิตศาสตร์    จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ค13101 คณิตศาสตร์    จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ค14101 คณิตศาสตร์    จำนวน  160  ชั่วโมง 
 ค15101 คณิตศาสตร์    จำนวน  160  ชั่วโมง 
 ค16101 คณิตศาสตร์    จำนวน  160  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค11101 คณิตศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1       เวลา  200  ชั่วโมง  
 

 ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 
100 และ 0 การแสดงจำนวนไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม การบอก
อันดับที่ หลัก ค่า ประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลำดับจำนวนนับ 1 
ถึง 100 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก 
การหาผลลบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค สัญลักษณ์ โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ      การ
สร้างโจทย์ปัญหา รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิต สามมิติ แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงที
ละ 1 ทีละ 10 แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ การวัดความยาวโดยใช้หน่วย      ที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
ที ่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที ่ไม่ใช่หน่ วยมาตรฐาน การวัดและ
เปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด       
การอ่าน แผนภูมิรูปภาพ  

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการ
ปฏิบัติ จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื ่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู ้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ตัวช้ีวัด  
 ค. 1.1   ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4  ป.1/5  
 ค. 1.2   ป.1/1  
 ค. 2.1   ป.1/1  ป.1/2  
 ค. 2.2   ป.1/1  
 ค. 3.1   ป.1/1  
 รวม  10  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค12101  คณิตศาสตร ์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2     เวลา  200  ชั่วโมง 
 

ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี้ 
การบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่าน  และเขียนตัวเลข 

ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดง จำนวนนับไม่เกิน ๑ ,๐๐๐ และ ๐  การเปรียบเทียบจำนวนนับ   
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย =  ≠  > <  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการ
บวกและประโยคสัญลักษณ์แสดง การลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑ ,๐๐๐ และ ๐  การหาค่าของตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่ เกิน ๒ หลัก  การหาค่าของตัวไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดยที่ผลหารมี ๑ หลัก
ทั้งหารลงตัวและ หารไม่ลงตัว  การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของ จำนวนนับ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
และ ๐  และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ชั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  

การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี ่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี ่ยวและเป็นหน่วยเดียวกัน      
การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและ เซนติเมตร  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและ เซนติเมตร  การวัดและเปรียบเทียบนํ้าหนักเป็น
กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก
ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
 การจำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม 
 การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน     
2 หน่วย  5 หน่วย  หรือ 10 หน่วย 

การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร  และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทัง้เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ด ี
ตอคณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ    และ
เชื่อมั่นในตนเอง  

การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะ     ที่
ต้องการวัด 

ตัวช้ีวัด   
 ค 1.1    ป.2/1    ป.2/2    ป.2/3    ป.2/4    ป.2/5     ป.2/6    ป.2/7     ป.2/8   
 ค 2.1     ป.2/1    ป.2/2    ป.2/3    ป.2/4    ป.2/5    ป.2/6 
 ค 2.2     ป.2/1 
 ค 3.1    ป.2/1   
 รวม  16  ตัวชี้วัด 

 



๒๙ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค13101 คณิตศาสตร ์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3     เวลา  200  ชั่วโมง 

 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี้  
การอ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ
การบอก อ่านและเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่กำหนด  การ 
เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า
ในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ 
และ ๐  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่
เกิน ๔ หลักและจำนวน ๒ หลักกับจำนวน ๒ หลัก  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดง
การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก  การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การแสดงวิธ ีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ชั ้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  การหาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและ ผลบวกไม่เกิน ๑ และหาผลลบของ
เศษส่วน ที่มีตัวส่วนเท่ากัน  และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและ
ผลบวกไม่เกิน ๑ และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน การระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของ
จำนวนทีเ่พ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน 

การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เวลาและระยะเวลา  การเลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวซองสิ่งต่าง ๆ เป็น
เซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร  การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร การ
เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์
ต่าง ๆ การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและ มิลลิเมตร เมตร
และเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร  การเลือกใช้เครื่องซั่งที่เหมาะสม วัดและบอกนํ้าหนัก เป็นกิโลกรัมและ
ขีด กิโลกรัมและกรัม  การคาดคะเนนํ้าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด  การเปรียบเทียบนํ้าหนักระหว่าง
กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับนํ้าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตัน กับกิโลกรัม  การเลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม วัด
และเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร  การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร   และ
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 

การระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร 
การเขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา  การ

เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา 

การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร  และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ด ี 



๓๐ 
 

 

ตอคณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง  

การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
ตัวช้ีวัด 

ค 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      
ค 1.2    ป.3/1          
ค 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  
ค 2.2    ป.3/1         
ค 3.1   ป.3/1  ป.3/2  
รวม  28 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค14101 คณิตศาสตร ์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4     เวลา  160  ชั่วโมง 
 

ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ         ที่
มากกว่า 100,000 และ 0 หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนที่มากกว่า 100,000 ค่าประมาณของ   
จำนวนนับ การใช้เครื่องหมาย ≈ การ บวก การลบ การคูณ การหาร การประมาณผลลัพธ์ การหาตัวไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร แบบรูปของจำนวนที่เกิด
จากการคูณ การหารด้วยจำนวนเดียวกัน เส้นตรง ส่วนของ  เส้นตรง ส่วนประกอบของมุม ชนิดของมุม   
การวัดและการสร้างมุม ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความหมาย การอ่านและเขียนเศษส่วนและ จำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง  หลัก ค่าประจำหลัก
และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ              
และเรียงลำดับทศนิยมการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
โจทย์ ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง โจทย์
ปัญหาการบวก การลบทศนิยม การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั ่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การ
เปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เวลา การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ จำแนกข้อมูล การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) 
การอ่านตารางสองทาง  

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที ่ใกล้ตัวผู ้เรี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ         
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
 
ตัวช้ีวัด  
 ค. 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  
 ค. 2.1  ป.4/1    ป.4/2    ป.4/3  
 ค. 2.2  ป.4/1    ป.4/2  
 ค. 3.1  ป.4/1  
 รวม  22  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 



๓๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค15101 คณิตศาสตร ์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5     เวลา  160   ชั่วโมง 
 
  ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี้   
 การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม  
การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์  การหาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและ
จำนวนคละ  การหาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์!]ญหา
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอน  การหาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่
เกิน ๓ ตำแหน่ง  การหาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยม ไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหารเป็น
จำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน  และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน 
 การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับนํ้าหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป 
ทศนิยม  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของ 
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
 การสร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้     
การจำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความ
ยาวของด้านและขนาดของมุม หรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และการบอกลักษณะของปริซึม 

การใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา  และการเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูล
ที่เป็นจำนวนนับ 

การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร  และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ด ี
ตอคณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และ
เชื่อมั่นในตนเอง  

การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะ      
ที่ต้องการวัด 

ตัวช้ีวัด   
 ค 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
 ค 2.1     ป.5/1    ป.5/2    ป.5/3    ป.5/4   
 ค 2.2     ป.5/1    ป.5/2    ป.5/3    ป.5/4      
 ค 3.1     ป.5/1    ป.5/2   
 รวม  19  ตัวชี้วัด 
 



๓๓ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค16101 คณิตศาสตร ์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6     เวลา  160   ชั่วโมง 
 

ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี้  
การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ จากสถานการณ์ต่าง ๆ  การเขียนอัตราส่วน

แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็น
จำนวนนับ  การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ 
จำนวน  การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวน  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ 
ความรู้เกี ่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน ของเศษส่วนและ
จำนวนคละ  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ๒ - ๓ ขั้นตอน  การหา
ผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
อัตราส่วน  และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ ๒-๓ ขั้นตอน 

การแสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปิญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วย 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูป
หลายเหลี่ยม และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 

การจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเม่ือกำหนดความ
ยาวของด้านและขนาดของมุม  การบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ และการระบุรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง ทดลอง 

สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร  และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดี           ต
อคณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และ
เชื่อมั่นในตนเอง  

การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
ตัวช้ีวัด 

ค 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 
ค 1.2     ป.6/1     
ค 2.1    ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3  
ค 2.2    ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3    ป.6/4       
ค 3.1    ป.6/1   
รวม  21 ตัวชี้วัด 



๓๔ 
 

 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับประถมศึกษา 
 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   จำนวน 120 ชั่วโมง 
 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   จำนวน 120 ชั่วโมง 
 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   จำนวน 120 ชั่วโมง 
 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   จำนวน 120 ชั่วโมง 
 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   จำนวน 120 ชั่วโมง 
 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   จำนวน 120 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1      เวลา 120 ชั่วโมง 
 

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย
มนุษย์  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืชรอบตัวและสภาพแวดล้อม ในบริเวณที่สัตว์และ
พืชอาศัยอยู่ ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง 
ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน การแก้ปัญหาโดยการลองผิด
ลองถูก การเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื ่อ การใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยีเบื้องต้นการใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้น     

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก 
และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ขั้นพื้นฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
เบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื ่น แสดงขั้นตอน 
การแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ ไฟล์ตามวัตถุประสงค์   

ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์ และใช้งาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม    
 
ตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒      
 ว ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒  
 ว ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒      
 ว ๒.๓ ป.๑/๑  
 ว ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒      
 ว ๓.๒ ป.๑/๑  
 ว ๔.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔, ป.๑/๕  
 รวม  15  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว1๒101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒      เวลา 120 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ความจำเป็นของแสง  
และน้ำต่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการนำไปใช้ 
ประโยชน์ สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ทำวัตถุตามสมบัติของวัสดุ 
การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตรายจากการมอง
วัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบและการจำแนกชนิดของดิน การใช้ประโยชน์จากดิน 
การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การ
จัดการไฟล์และโฟลเดอร์  การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน     
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
 ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จำแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ 
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั ้นพื้นฐานและมีทักษะ               
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่ง 
ที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียน
โปรแกรม แบบมีเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งและตรวจหาข้อมูลผิดพลาด ใช้งานซอฟต์แวร์ สร้าง จัดหมวดหมู่
ไฟล์และโฟลเดอร์ 
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม    
 
ตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓   

ว ๑.๓ ป.๒/๑   
ว ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  
ว ๒.๓ ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ว ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒    
ว ๔.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 

  รวม  16  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว1๓101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓      เวลา 120 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์  
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยซึ่งสามารถแยกออกจากกันและประกอบกันเป็นวัตถุ 
ชิ้นใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนข้ึนหรือเย็นลง ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การ 
เคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส วัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ แรงแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยน 
พลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า การ
ใช้ 
ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การเกิดกลางวัน กลางคืน การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ การกำหนด 
ทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ ส่วนประกอบของอากาศ ความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษ 
ทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาด การใช้อินเทอร์เน็ต 
และข้อตกลงในการใช้งาน การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล เทคโนโลยี 
ในงานด้านต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ใช้การสืบเสาะหาความรู ้  สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื ่อความหมายข้อมูล สร้าง
แบบจำลองและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดง
ขั้นตอนการแก้ปัญหา เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั ่ง ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้  
รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ตระหนัก 
ถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและอยู่ใน การดูแลของครูหรือผู้ปกครอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
 ว ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
 ว ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
 ว ๒.๓ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 ว ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  
 ว ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
 ว ๔.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕  
รวม  25  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4      เวลา 120 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ ไมใ่ช
พืชและสัตว การจำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตวออกเป็นสัตว   มีกระดูก     
สันหลังและสัตวไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุมสัตวสะเทินน้ำ
สะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม หนาที่ของ ราก ลำต้น  ใบและ
ดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพ ดานความแข็ง สภาพยืดหยุน การนำความร้อน  และการนำไฟฟาของ
วัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใชในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ ผลของแรง
โน้มถวงที่มีตอวัตถุ การวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลตอการ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
และตัวกลางของแสง การข้ึนและตกและรูปรางดวงจันทร์  และองคประกอบของระบบสุริยะ การใชเหตุผล
เชิงตรรกะในการแก้ปัญหาการออกแบบและเขียน โปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาขอผิดพลาดในโปรแกรม 
การคนหาข้อมูลในอินเทอรเน็ตและการใช คำคน การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม 
นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ   

ใชการสืบเสาะหาความรู ตั้งคำถาม คาดคะเนคำตอบหรือสรางสมมติฐาน วางแผนและสำรวจ 
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
รวมรวมข้อมูลประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ผลและสรางทางเลือก นำเสนอข้อมูลลงความ
คิดเห็นและสรุปผลการสำรวจตรวจสอบ เพื ่อให เกิดความรูความเขาใจ มีทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้านการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
เบื้องตน มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ใช เหตุผลเชิง ตรรกะในการแกปญหา และ
อธิบายการทำงานหรือคาดการณ์ผลลัพธ์จากปญหาอย่างง่ายออกแบบและเขียนโปรแกรม ตรวจหาขอ 
ผิดพลาดจากโปรแกรมของตนเองและผู้อ่ืน  

ตระหนักถึงคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใชความรูและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต สามารถสื่อสารอย่างมีมารยาทและรูกาลเทศะ รูจักการปกปองข้อมูลสวนตัว  
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม   
 
ตัวช้ีวัด 

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

   รวม  21  ตัวช้ีวัด 
 
 



๓๙ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว1๕101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕      เวลา 120 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละ
แหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต   
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว และมนุษย์ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของ
สารในน้ำ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน   
การได้ยินเสียงผานตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำเสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและ
มลพิษ ทางเสียง ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใชแผนที่ดาว แบบรูปเสนทางการขึ้นและ
ตกของกลุ่มดาวฤกษ์ บนทองฟาในรอบป ปริมาณน้ำแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ำที่มนุษย์นำมาใช้ได้ การใชน้ำ
อย่างประหยัดและการอนุรักษ์ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง กระบวนการ
เกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การเขียนรหัสลำลองเพ่ือแสดง วิธีแก้   ป
ญหา การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื ่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ การใช ซอฟต์แวร์ 
ประมวลผลข้อมูลการติดตอสื่อสารผ่านอินเทอรเน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตคนหาข้อมูลและการประเมิน   
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล อันตรายจากการใชงานและอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต   

ใชการสืบเสาะหาความรู สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สรางแบบ
จำลองและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื ่อให เกิดความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องตน สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงวิธี
แก้ปัญหาโดยใชเหตุผล เชิงตรรกะ ใชรหัสลำลองแสดงวิธีการแกปญหาอย่างเป็นขั้นตอนออกแบบ และ
เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทำงานแบบวนซ้ำ ตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม ใชซอฟต์แวร์
ช่วยในการแกปญหาใชอินเทอรเน็ตติดตอสื ่อสารและคนหาข้อมูล แยกแยะขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น 
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล   

ตระหนักถึงคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใชความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   

ว ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒  
ว ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
ว ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕  
ว ๒.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕  
ว ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒  
ว ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕     
ว ๔.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕     
รวม  ๓2  ตัวชี้วัด 
 



๔๐ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว1๖101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖      เวลา 120 ชั่วโมง 
 
 

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร 
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ระบบย่อยอาหาร การแยกสารผสมโดยการหยิบ
ออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน แรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่
ผ่านการขัดถู  การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้า แบบอนุกรมและการนำไปใช้ประโยชน์ การ
ต่อหลอดไฟฟ้า  แบบอนุกรมและแบบขนานและการนำไปใช้ประโยชน์ การเกิดเงามืดเงามัว ปรากฏการณ์
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏ
จักรหิน ลักษณะและสมบัติของหินและแร่ การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์และ
สภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดู
ของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การ
เกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา การออกแบบการเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาดการค้นหาข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานร่วมกัน 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้  สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้าง
แบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องต้นสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน อธิบายและ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือแก้ปัญหา  และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงาน
ร่วมกัน 

ตระหนกัถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  
ตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕  
 ว ๒.๑ ป.๖/๑ 
 ว ๒.๒ ป.๖/๑ 
 ว ๒.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘ 
 ว ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
 ว ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
 ว ๔.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔  
 รวม   30   ตัวชี้วัด 
 
 



๔๑ 
 

 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับประถมศึกษา 
 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ส11102 ประวัติศาสตร์    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส12102 ประวัติศาสตร์    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส13102 ประวัติศาสตร์    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส14102 ประวัติศาสตร์    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส15102 ประวัติศาสตร์    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส16102 ประวัติศาสตร์    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 
 



42 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส11101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                      เวลา  40  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการดำเนินชีวิต และ 
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด ความหมาย ความสำคัญ  และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์       
แผ่เมตตา มีสติ บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือศาสนิกชนของศาสนาที่  ตนนับถือ 
ปฏิบัติในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง ประโยชน์และการ ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน ศึกษา วิเคราะห์ ความสามารถและความดีและผล จากการกระทำของ
ตนเอง ผู้อื่น โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และทำกิจกรรมในครอบครัว และโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การ ใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันไม่เกินตัวและ
ประโยชน์ของการออม การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่าง ประหยัด ความจำเป็นของการทำงานที่สุจริต 
จำแนก บอกสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตาม ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่
ของมนุษย์ ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่งต่าง ๆ ใช้แผนผังง่าย ๆ ในการแสดงตำแหน่งของ
สิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียน สังเกตและเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบวัน และการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ      
สืบเสาะหาความรู้ ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รวมถึง  ทักษะ
ด้านการสื่อสาร 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีความสามารถทาง ภูมิศาสตร์ 
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้านการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต       
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิต อย่างสันติสุข        ใน
สังคมไทยและสังคมโลก 

 

ตัวช้ีวัด 
 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 
 รวม  2๓  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส12101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                เวลา  ๔0  ชั่วโมง 
 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ประวัติ
ศาสนา คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนาต่างๆ การปฏิบัติตนในพิธีกรรมทางศาสนา  การทำความดีตาม
หลักธรรมของศาสนา ข้อตกลง กฎ ระเบียบ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน การยอมรับความแตกต่างของ
บุคคลในสังคม สิทธิส่วนบุคคล การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน บทบาทอำนาจของบุคคล มรรยาทไทย 
เช่น การแสดงความเคารพ การเดิน การยืน การนั่ง การนอน เป็นต้น อาชีพในชุมชน รายรับ -รายจ่ายของ
ครอบครัวและตนเอง การออมเงิน การซื้อขายแลกเปลี่ยน ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ซื้อ ผู้ขาย  

ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ตำแหน่งและ
ลักษณะทางกายภาพของสิ ่งต่าง ๆ ที ่ปรากฏใน แผนผัง แผนที่ รูปถ่าย และลูกโลก  สังเกตและแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง โลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ที่ทำ ให้เกิดปรากฏการณ์   อธิบายความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น จำแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้
แล้วหมดไป ได้อย่างคุ้มค่า ความสัมพันธ์ของฤดูกาล กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์  มีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา ใช้แผนที่และรูปถ่ายในการสืบค้น วิเคราะห์ 
อธิบายและสรุปข้อมูลตาม กระบวนการทางภูมิศาสตร์ การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ ทักษะการสังเกต การแปลความข้อมูล ทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์     
การสรุปเพ่ือตอบคำถาม รวมถึงทักษะด้านการคิด และการสื่อสาร 
 เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม                
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
 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    
 รวม  28 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส1๓101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                เวลา  ๔0  ชั่วโมง 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย 
ประวัติศาสดาของศาสนา พระไตรปิฎก ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง แสดงความเคารพพระรัตนตรัย เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ แผ่เมตตา พัฒนา
จิต และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล ประเพณีวัฒนธรรม 
พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน วันหยุดราชการ บุคคลสำคัญในท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย ความแตกต่างของ
กระบวนการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน จำแนกความต้องการและความจำเป็น
ในการใช้สินค้าและบริการ วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง อธิบายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมีผลต่อการผลิต
และการบริโภค สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาให้ ภาษี ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมชุมชน แผนผัง แผนที่ และภาพถ่าย เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมของชุมชน
ในอดีตและปัจจุบัน สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิต ลักษณะของเมืองและชนบท มลพิษที่เกิดจาก
มนุษย์ มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
สืบค้น และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถ
ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
 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,  ป.3/2  
 ส 5.2     ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5,  ป.3/6  
 รวม 31 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส1๔101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                เวลา  ๘0  ชั่วโมง 
 

 

 ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่บรรลุธรรม
จนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ หรือปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและ ศาสนิกชนตัวอย่าง แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขา 
และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการทำความดีของ
ตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ มีสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง  ของศาสนาที่นับถือ 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ หรือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้นำ      
ผู้ตามท่ีดี วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อำนาจอธิปไตย  ความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย 
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตาม ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานและรักษา  
ผลประโยชน์ในฐานะผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของคน ในชุมชน หน้าที่เบื้องต้นของเงิน สืบค้น ระบุ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร
และสถานที่สำคัญในจังหวัด อธิบาย วิเคราะห์ ลักษณะและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากร
และสถานที่สำคัญ การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงและผลการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง
นำเสนอแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา ใช้แผนที่และรูปถ่ายในการสืบค้น วิเคราะห์ 
อธิบายและสรุปข้อมูลตาม กระบวนการทางภูมิศาสตร์ การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะ    
หาความรู้ ทักษะการสังเกต การแปลความข้อมูล ทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์     
การสรุปเพื่อตอบคำถาม รวมถึงทักษะด้านการคิด และการสื่อสาร  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการทาง ภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด มีคุณธรรม จริยธรรม มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

 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 

 
 



46 
 

 

 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 
 รวม  30  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                      เวลา  80  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์เรื่อง ความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็น
หลักในการพัฒนาชาติไทย ประวัติศาสนาและศาสดาของศาสนาต่าง ๆ หลักธรรมและพิธีกรรมของศาสนา   
ต่าง ๆ สถานภาพของบุคคลในสังคม การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะของ
พลเมืองดี สิทธิเด็ก วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยี
ในการผลิตสินค้าและบริการ พฤติกรรมของผู้บริโภค สินค้าและบริการในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ 
ธนาคารและบทบาทหน้าที่ ดอกเบี้ย การฝากเงิน และการถอนเงิน การกู้ยืมเงิน  

สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย  ลักษณะทาง
กายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตน วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษา
และทำลายสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา ใช้แผนที่และรูปถ่ายในการสืบค้น วิเคราะห์ 
อธิบายและสรุปข้อมูลตาม กระบวนการทางภูมิศาสตร์ การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะ   
หาความรู้ ทักษะการสังเกต การแปลความข้อมูล ทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์     
การสรุปเพื่อตอบคำถาม รวมถึงทักษะด้านการคิด และการสื่อสาร 
 เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
 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  
 ส 5.2  ป.5/1  ป.5/2   ป.5/3  
 รวม  27 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                        เวลา  80  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ พุทธประวัติตั้งแต่
ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน การประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขา
และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา การทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา แนวปฏิบัติใน
การดำเนินชีวิต การสวดมนต์แผ่เมตตาและบริหารจิตเจริญปัญญา การมีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 
หลักธรรมสำคัญของศาสนาอ่ืน ๆ ลักษณะสำคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอ่ืน ๆ การปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในศาสนสถาน มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี
ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม การกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
ของครอบครัวและชุมชน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม การ
แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนใน
สังคมไทย เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ บทบาท ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ บทบาทของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน วิธีและประโยชน์
ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับภัยพิบัติประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบันและผลที่
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
และแนวทางในการจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ 
 เพื ่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1     ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
 ส 1.2     ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
 ส 2.1     ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
 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 
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 ส 5.1     ป.6/1, ป.6/2   
 ส 5.2     ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
 รวม 31 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส11102 ประวัติศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                  เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษา ชื่อวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียงลำดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง  
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่  ปู่ย่า 
ตายาย เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นในอดีตที ่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน ความหมายและความสำคัญของ
สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย สถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจ        ใน
ท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
 เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื ่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ รักความ 
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 
   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  
   รวม  8  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส12102 ประวัติศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                        เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย การใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต        การ
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในช่วงชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง                 การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่
ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ์ไว้ 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการทางสังคม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่ าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ต่าง ๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1  ป.2/1  ป.2/2  
   ส 4.2  ป.2/1  ป.2/2  
   ส 4.3  ป.2/1  ป.2/2  
   รวม  6  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส13102 ประวัติศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                        เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
ความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ ระบุพระนามและอธิบายพระราช
กรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน 
และวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่ปกป้องประเทศชาติ 
  โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการทางสังคม  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ต่าง ๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1  ป.3/1  ป.3/2  
 ส 4.2  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  
 ส 4.3  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  
 รวม  8  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส14102 ประวัติศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                        เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษาประวัติ
ของมนุษยชาติโดยสังเขป ประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น การตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป ยกตัวอย่างหลักฐานที่พบ        ใน
ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ด้านการเมืองกา ร
ปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ    
สมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม          มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย      มี
จิตสาธารณะ   
 
ตัวช้ีวัด 
 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  
 รวม  8  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส15102 ประวัติศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                        เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ความเป็นมาของท้องถิ ่นโดยใช้หลักฐานและข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ          
เพื่อใช้ตอบคำถามทางประวัติศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น 
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มี
ต่อสังคมไทยปัจจุบัน พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ปัจจัยที ่ส่งเสริมความเจริญรุ ่งเรือง          
ทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี
ที่น่าภาคภูมิใจ ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการทางสังคม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่าง
เป็นระบบตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ต่างๆ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1  ป.5/1  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  
     รวม  9  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส16102 ประวัติศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                       เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย นำเสนอ ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ ข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศเพื ่อนบ้านในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของ       
กลุ่มอาเซียน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ           
การปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาไทย     
ที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
  โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการทางสังคม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ต่าง ๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 
 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  
   รวม  8  ตัวชี้วัด 
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รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา    จำนวน  80  ชั่วโมง
 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา    จำนวน  80  ชั่วโมง 
 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา    จำนวน  80  ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                    เวลา  4๐  ชั่วโมง  
                          
  ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ         ไป
ตามวัย สมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่ชื่นชอบและ               ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ลักษณะและความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกั บ
ตนเอง  สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการเล่น 
  ปฏิบัต ิตนในการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก การดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัต ิแห่งชาติ                
เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน             การ
ป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียนที่เกิดจากการเล่น 
  มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล           
การแก้ปัญหาและการอภิปราย 
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจและนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม มีจริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.๑  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 
           รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                     เวลา  4๐  ชั่วโมง   
                         

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะ หน้าที่ และวิธีการดูแลรักษาของอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย รู้จัก เข้าใจ และดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัว บทบาทของเพ่ือน และความภาคภูมิใจในตนเองพร้อมปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 
ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพที่ดี เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ รู้จักการเลือกของใช้และของเล่นที่เหมาะสมและ
ไม่เกิดอันตราย เมื่อมีอาการเจ็บป่วยสามารถบอกลักษณะอาการ สาเหตุ และการรักษาเบื้องต้น            ที่
เหมาะสม ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางน้ำ ทางบก และอัคคีภัย การปฏิบัติตามคำแนะนำ    
ในการใช้ยาอย่างเหมาะสม และระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกันที่เหมาะสม 

มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุ ปกรณ์
ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ เพ่ือให้เกิด            ความ
สนุกสนานและปลอดภัย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การสืบค้น
ข้อมูล การแก้ปัญหา การระดมสมอง และการอภิปราย   

เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื ่อสารสิ ่งที ่เร ียนรู ้ สามารถตัดสิ นใจและ            
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  มีจริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 

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 

  รวม  21  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                   เวลา  4๐  ชั่วโมง                           
                         
 อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโต โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ระบุปัจจัยที่มีผลต่อ     
การเจริญเติบโตของร่างกาย อธิบายความสำคัญและความแตกต่างของแต่ละครอบครัว  สร้างสัมพันธภาพ    
ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ใช้ทักษะการปฏิเสธเพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
          ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แปรงฟันอย่างถูกวิธ ีและ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้เหมาะสมและป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของโรค ปฏิบัติตนเพ่ือ    
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในบ้าน โรงเรียนและการเดินทาง เลือกขอความช่วยเหลือจากบุคคลและ 
แหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายและสามารถปฐมพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการเล่น 
 มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์
ประกอบการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพื้นเมือง ตามกฎ กติกา ข้อตกลง  เพื่อให้เกิดความมีวินัย  รักการ
ออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสนุกสนานและปลอดภัย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย  การสืบค้น
ข้อมูล การแก้ปัญหา การระดมสมอง และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื่อสาร สามารถตัดสินใจ และนำความรู้            ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 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  ป.3/1  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    
 รวม  18  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
   พ๑4๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                   เวลา  8๐  ชั่วโมง                           
                         
 ศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย   และจิตใจตามวัย (ในช่วงอายุ        9 
- 12 ปี) ความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  การดูแลรักษา
กล้ามเนื้อกระดูก และข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตราย
และไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ผลพัฒนาการของตนเองในการออกกำลังกาย เล่นเกม และเล่นกีฬา ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพ สภาวะอารมณ์และ
ความรู้สึก ผลที่มีต่อสุขภาพ ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความสำคัญของการใช้ยาและ
หลักการใช้ยาอย่างถูกวิธี วิธีปฐมพยาบาล ผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา 
 ปฏิบัติ แสดงคำพูดหรือท่าทาง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการ         
ปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อยและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
 ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ท้ังแบบอยู่กับท่ีแบบเคลื่อนที่ 
และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ กายบริหารมือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด 
การเล่นกีฬาพ้ืนฐานตามกฎ กติกาการเล่น สมรรถภาพทางกาย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูลการ
แก้ปัญหาและการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจและนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม มีจริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 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   ป.4/1  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 
 รวม  19  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 



61 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑5๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                    เวลา  8๐  ชั่วโมง                           
                         
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายความสำคัญและการดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อ
สุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง และการวางตัวที่
เหมาะสม กับเพศตามวัฒนธรรมไทย อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย และ
ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดและผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด และ
วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ และค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์
สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่
พบบ่อยในชีวิตประจำวัน 
 ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด การรับแรง การใช้แรง และความสมดุล ออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา การเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและไม่ละเมิ ดสิทธิของผู้อ่ืน 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมกีฬา และมีน้ำใจนักกีฬา 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัต ิ ทักษะการเคลื ่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจและนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม มีจริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด  
 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 
 รวม  25  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑6๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6                                         เวลา 8๐ ชั่วโมง 
                         
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายความสำคัญและวิธีการดูแลระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบสืบพันธุ์ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ เห็นความสำคัญของการสร้างและการรักษา
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร ป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาด
ของโรค และเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อและมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ  ของส่วนรวม วิเคราะห์
ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม  ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
ธรรมชาติ วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
 แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได้  ทั้งแบบอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ การเคลื่อนไหวประกอบเพลง จำแนกหลักการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่น
เกม เล่นกีฬาและนำผลมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติของตนและผู้อื่น เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและ
ประเภททีม ใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงความสามารถของตนและผู้อื ่นใน   การเล่นกีฬา ปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการ ออกกำลังกายเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ตามผลการประเมินจากการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ฝึกเล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผนและสามารถเพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหว
อย่างเป็นระบบ เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเองได้ และปฏิบัติตามกฎ 
กติกาตามชนิดกีฬาที่เล่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัต ิ ทักษะการเคลื ่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิดว ิเคราะห์ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล และกระบวนการแก้ปัญหา  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจและนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม มีจริยธรรม คุณธรรม     
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
  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 
     รวม  22  ตัวช้ีวัด 
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รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ศ11101 ศิลปะ      จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ศ12101 ศิลปะ      จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ศ13101 ศิลปะ      จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ศ14101 ศิลปะ      จำนวน  80  ชั่วโมง
 ศ15101 ศิลปะ      จำนวน  80  ชั่วโมง
 ศ16101 ศิลปะ      จำนวน  80  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ11101 ศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1     เวลา  40  ชั่วโมง  
 
 สาระดนตรี-นาฏศิลป์ 
 ศึกษา อธิบายสิ่งต่างๆ ที่ก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน ลักษณะของเสียงดัง - เบา อัตราความเร็วของ
จังหวะ Tempo การอ่านบทกลอนและร้องเพลงประกอบจังหวะ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่าง
สนุกสนาน ความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มาของบทเพลงในท้องถิ่น ความน่าสนใจของ บท
เพลงในท้องถิ่น การเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ การใช้ภาษาท่าและการประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง   การแสดง
ประกอบเพลงที่เก่ียวกับธรรมชาติสัตว์ การเป็นผู้ชมที่ดี การละเล่นของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์  

เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี - นาฏศิลป์ กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  และการ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 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 
 รวม  12  ตัวช้ีวัด 
 
 สาระทัศนศิลป์ 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว การใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สร้างงาน
ทัศนศิลป์ การทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการทางทัศนศิลป์ ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  

เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4  ป.1/5 
 ศ 1.2  ป.1/1 
            รวม  6  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ12101 ศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2     เวลา  40  ชั่วโมง  
 
 สาระดนตรี-นาฏศิลป์ 
  ศึกษา วิเคราะห์ จำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน คุณสมบัติของเสียงสูง -ต่ำ ดัง-เบา ยาว-สั้น 
ของดนตรี สามารถเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเพลง ร้องเพลงง่าย ๆ      
ที่เหมาะสมกับวัยได้ พร้อมบอกความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจ 
  เข้าใจลักษณะของเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลง แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ดนตรีในโอกาสพิเศษ อาทิ การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่าง
อิสระ  แสดงท่าทางเพื ่อสื่อความหมายแทนคำพูด ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ และระบุ
มารยาทในการชมการแสดง ระบุท่ีมา วิธีการเล่น กติกา และเล่นการละเล่นพื้นบ้าน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่
พบเห็นในการละเล่นพ้ืนบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ การวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์   

เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์  กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้      
ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
  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 
           รวม  15  ตัวชี้วัด 
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 สาระทัศนศิลป์ 
 บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง และรูปทรง และสร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้น เส้น 
รูปร่าง มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีก
กระดาษ วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง และเพื่อนบ้าน โดยเลือกงานทัศนศิลป์
และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหา เรื่องราว สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เป็นรูปแบบงานโครงสร้าง
เคลื่อนไหว อภิปรายความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
ในท้องถิ่น โดยเน้นการสร้างงาน และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1  ป.2/1  ป.2/1  ป.2/3  ป.2/4  ป.2/๕  ป.2/๖  ป.2/7  ป.2/8 
 ศ 1.2  ป.2/1  ป.2/2 
 รวม  10  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ13101 ศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3     เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 สาระดนตรี-นาฏศิลป์ 
 ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรี-นาฏศิลป์ผ่านกระบวนการพูด การขับร้อง การบรรเลงดนตรี        
การเคลื่อนไหวท่าทาง ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์
แทนเสียงและจังหวะเคาะของดนตรีไทยและดนตรีสากล บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงสำคัญ ได้ แก่ เพลงชาติ
ไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงประจำโรงเรียน บอกบทบาทและความสำคัญของดนตรีในงานรื่นเริง
และวันสำคัญของชาติ ขับร้องเพลงเดี่ยว ขับร้องเพลงหมู่ บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลงเดี่ยว บรรเลง
เครื ่องดนตรีประกอบเพลงหมู่ โดยวิธีการดีด สี ตี เป่า แสดงความคิดเห็นต่อเสียงร้องและเสียงดนตรี 
เคลื่อนไหวประกอบเพลงอย่างอิสระ เคลื่อนไหวประกอบเพลงอย่างมีรูปแบบ ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์
ของดนตรีในท้องถิ่น ระบุความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น แสดงท่า
ประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ ได้แก่ รำวงมาตรฐาน ภาษาท่าสื่ออารมณ์ นาฏยศัพท์น่ารู้ การใช้ภาษาท่า
ประกอบเพลง สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวท่าประกอบเพลงในรูปแบบต่าง ๆ การเคลื่อนไหวในสถานการณ์สั้น ๆ 
และในสถานการณ์ที่กำหนด เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม บอกประโยชน์ของการแสดง
นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน บอกที่มานาฏศิลป์ไทย ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ และ
การแสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่น 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์      
อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์  

เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมและการนำความรู้   
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 
ตัวชี้วัด 
   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   
    รวม  17  ตัวช้ีวัด  
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 สาระทัศนศิลป์ 
 บรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม งานทัศนศิลป์ ระบุวัสดุอุปกรณ์     
ที่ใช้ในการสร้างผลงานทัศนศิลป์ และงานการออกแบบสิ่งต่างๆที่มีในบ้านและในโรงเรียน การใช้วัสดุ อุปกรณ์
ในงานวาดภาพ งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ การจำแนกทัศนธาตุ การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว การวาด
ภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง การให้เหตุผล วิธีการและเทคนิคในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ การระบุสิ ่งที่ชื ่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง การจัดกลุ่มของภาพตาม    
ทัศนธาตุ การเล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์       
ในท้องถิ่น  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  

เพ่ือเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
   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     
    รวม  12  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ14101 ศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4     เวลา  80  ชั่วโมง 
 

 
 สาระดนตรี-นาฏศิลป์ 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายโครงสร้างของบทเพลง ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง การเคลื่อนที่ข้ึน -
ลงของทำนอง รูปแบบจังหวะ และความเร็วของจังหวะ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ประเภทของ
เครื่องดนตรี เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท การใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี ความสัมพันธ์ของวิถีชวีิต
กับผลงานดนตรี การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรี 
 ศึกษา อธิบาย วิพากษ์ว ิจารณ์ความเป็นมาของนาฏศิลป์ หลักและวิธ ีการปฏิบัตินาฏศิลป์                   
การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ์ การใช้ศัพท์ทางการละครในการ
ถ่ายทอดเรื่องราว การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่ารำประกอบจังหวะพ้ืนเมือง การแสดงนาฏศิลป์ประเภทคู่และหมู่ 
การเล่าเรื่อง การชมการแสดง 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์  

เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์ กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  และการนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 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  
 รวม  18  ตัวช้ีวัด 
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 สาระทัศนศิลป์ 
 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อภิปราย จำแนก บรรยาย รูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนที่ว่าง อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์มนุษย์ การ
วาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ การใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะภาพที่เน้น   การจัดระยะ ความลึก น้ำหนัก และ
แสงเงา การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อ่ืน งานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์และ
งานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมท้องถิ่น งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
 เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม นำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 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 
 รวม  11  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ15101 ศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5     เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 สาระดนตรี-นาฏศิลป์ 
 ศึกษาระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและ
เครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง สามารถใช้เครื่อง
ดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลที่เหมาะสมกับวัย ด้นสดง่าย  ๆ โดยใช้ประโยค
เพลงแบบถาม-ตอบ นำดนตรีมาร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ สามารถอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับประเพณขีองวัฒนธรรมต่าง ๆ บอกคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม         ที่ต่างกัน  
 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์          ใน
การสื่อความหมายและการแสดงออก บรรยายองค์ประกอบของนาฏศิลป์ พร้อมแสดงท่าทางประกอบเพลง
หรือเรื่องราวตามความคิดของตน มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียนเค้าโครงเรื่องบทละครสั้น ๆ เปรียบเทียบที่มา
ของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ และบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง  เปรียบเทียบการแสดง
ประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม     
และประเพณ ี

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์  

เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และการนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 
ตัวช้ีวัด 
  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 
           รวม  17  ตัวชี้วัด 
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สาระทัศนศิลป์ 
 บรรยายเกี ่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของสิ ่งต่าง ๆ ที ่ปรากฏในสิ ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิชาการที่แตกต่างกัน    
และบอกประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม จากนั้นระบุปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
 วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี สร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ำมันหรือ  
ดินเหนียว โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการสร้างสรรค์ งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของ  
สิ่งต่าง ๆ ในภาพ 
 ระบุ บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการ
ศิลปะและงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  

เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
                      
ตัวช้ีวัด 

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 
 รวม  9  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



73 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ16101 ศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6     เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 สาระดนตรี-นาฏศิลป์ 
 ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรี-นาฏศิลป์ผ่านกระบวนการพูด การขับร้อง การบรรเลงดนตรี       
การเคลื่อนไหวท่าทาง บรรยายเพลงที่ฟังโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีและศัพท์สังคีต จำแนก
ประเภทและบทบาทของเครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทย
และโน้ตดนตรีสากลทำนองง่าย ๆ ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสดที่มีจังหวะและทำนอง
ง่าย ๆ บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทำนอง จังหวะ  การประสานเสียงและ
คุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  จำแนกเครื่องดนตรีที่มาจากยุค
สมัยที่ต่างกัน อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงโดย
เน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย  ๆ แสดง
นาฏศิลป์ และละครง่าย ๆ บรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ และการละครกับสิ ่งที ่ประสบในชีวิตประจำวัน อธิบายสิ ่งที ่มี
ความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือชมการแสดงนาฏศิลป์
และละคร 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์  

เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมและการนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 
ตัวช้ีวัด 
 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 
  รวม  17  ตัวช้ีวัด  
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 สาระทัศนศิลป์ 
 บรรยายเกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาด สัดส่วน 
ความสมดุล การสร้างงานทัศนศิลป์จากรูป 2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก การสร้าง
งานปั้น โดยใช้หลักการเพิ่มและลด การสร้างงานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูป  พื้นที่ว่างและสีคู่ตรงข้าม 
การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 
 ระบุ บรรยาย อภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม  อิทธิพลของ
ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  

เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 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   
  รวม  10  ตัวช้ีวัด  
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รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ง11101 การงานอาชีพ    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ง12101 การงานอาชีพ    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ง13101 การงานอาชีพ    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ง14101 การงานอาชีพ    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ง15101 การงานอาชีพ    จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ง16101 การงานอาชีพ    จำนวน  40  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 11101 การงานอาชีพ          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1          เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์วิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง สังเกตการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้และวิธีทำงาน
จากการสาธิต ทดลองปฏิบัติและนำผลมาอภิปราย กำหนดเป็นแนวทางในการทำงาน ฝึกการทำงานโดยเน้น
ขั้นตอนกระบวนการและนิสัยการทำงาน สังเกตการปฏิบัติงานและผลงาน แล้วนำมาอภิปรายหาข้อบกพร่ อง
และวิธีแก้ไข เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเบื้องต้น และทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ ปรับปรุง
งานอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของการทำงานและมีนิสัยรักการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงาน
กลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน และนำ
ความรู้ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่
เหมาะสมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  
 รวม 3 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ง 12101 การงานอาชีพ                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                 เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยการสาธิต ทดลองปฏิบัติและนำผลมา
อภิปราย กำหนดเป็นแนวทางในการทำงาน ฝึกการทำงานโดยเน้นขั้นตอนกระบวนการและนิสั ยการทำงาน 
สังเกตการปฏิบัติงานและผลงาน แล้วนำมาอภิปรายหาข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะเบื้องต้น และทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ ปรับปรุงงานอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของการ
ทำงานและมีนิสัยรักการทำงาน โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และกระบวนการทำงานกลุ่ม  
           เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน 
และนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม 
ค่านยิมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
ตัวช้ีวัด   
 ง 1.1  ป. 2/1  ป. 2/2  ป. 2/3 
 รวม  3  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 13101 การงานอาชีพ              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3            เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื ่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน โดยการสาธิต 
ทดลองปฏิบัติและนำผลมาอภิปราย กำหนดเป็นแนวทางในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ทำงานด้วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน 
และนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด   
 ง 1.1  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  
           รวม  3  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 14101 การงานอาชีพ          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4       เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา และเข้าใจเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามลำดับขั้นตอน เข้าใจพลังงาน
และทรัพยากรในการทำงาน ศึกษาความหมายและความสำคัญของอาชีพ 
  อธิบายการทำงาน ปฏิบัติ ใช้ และสร้าง โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร เห็นแนวทางในอาชีพและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
  เพ่ือให้มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน ประหยัด รับผิดชอบ และเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพ 
  
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4   
  ง 2.1  ป.4/1 
  
 รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 15101 การงานอาชีพ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                 เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน ใช้ทักษะ
การจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการ
ทำงานกับสมาชิกในครอบครัว มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
  สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน ระบุความแตกต่างของอาชีพ โดยใช้กระบวนการ        การ
ทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม  
 เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงานและ        
นำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม
ที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1  ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4 
 ง 2.1  ป.5/1   ป.5/2   
            รวม  6  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 16101 การงานอาชีพ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                 เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน การจัดการในการทำงานและการ
ทำงานร่วมกันกับครอบครัวและผู้อื่น ส่วนประกอบของสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย กำหนด
ปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือ
แผนที่ความคิด  สร้างและประเมินผลความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงาน ไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ 
สำรวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ  ความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ  
 อธิบาย  อภิปราย  ปฏิบัติ  สร้าง  รวบรวม  เลือก  ใช้  เก็บรักษา  นำเสนอ  สำรวจ  ระบุ  โดยใช้
ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการ
แสวงหาความรู ้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ในการดำรงชีวิต  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ ใช้ทักษะที่จำเป็น     ใช้ประสบการณ์ เห็นแนวทางในอาชีพ 
 เพ่ือให้มีคุณธรรม และมีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ  
ประหยัดในการใช้พลงังาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3   
 ง 2.1  ป.6/1  ป.6/2   
 
 รวม  5  ตัวชี้วัด 
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รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับประถมศึกษา 
 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 อ11101 ภาษาอังกฤษ    จำนวน  160  ชั่วโมง 
 อ12101 ภาษาอังกฤษ    จำนวน  160  ชั่วโมง 
 อ13101 ภาษาอังกฤษ    จำนวน  160  ชั่วโมง 
 อ14101 ภาษาอังกฤษ    จำนวน  120  ชั่วโมง 
 อ15101 ภาษาอังกฤษ    จำนวน  120  ชั่วโมง 
 อ16101 ภาษาอังกฤษ    จำนวน  120  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ11101 ภาษาอังกฤษ                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                        เวลา  16๐  ชั่วโมง  
 
 ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว  พูด
โต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่สั่ง บอกความ
ต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆที่เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุ
ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ  โดยเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับ
วัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงานรัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เกิดความเพลิดเพลิน จากภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน ๆ 

 
ตัวช้ีวัด  
 ต ๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔ 
 ต ๑.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔ 

 ต ๑.๓  ป.๑/๑       
 ต ๒.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓           
 ต ๒.๒  ป.๑/๑                                  
 ต ๓.๑  ป.๑/๑                                   
 ต ๔.๑  ป.๑/๑                                   

           ต ๔.๒  ป.๑/๑   
            รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ12101 ภาษาอังกฤษ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                               เวลา  16๐  ชั่วโมง  
 

 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ สะกดคำและ
อ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ  กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง 
ตอบคำถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ 
ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่าย 
ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล
สำคัญของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ฟังพูดใน
สถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ ที่ เกี่ยวข้องใกล้ตัว รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะและความกตัญญู เกิดความเพลิดเพลิน จากภาษา ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ 
 
ตัวช้ีวัด  
 ต ๑.๑  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔ 
 ต ๑.๒  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔ 

 ต ๑.๓  ป.๒/๑       
 ต ๒.๑  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓           
 ต ๒.๒  ป.๒/๑                                  
 ต ๓.๑  ป.๒/๑                                   
 ต ๔.๑  ป.๒/๑                                   

           ต ๔.๒  ป.๒/๑                                   
 รวม  ๑๖  ตัวช้ีวัด       
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ1๓101 ภาษาอังกฤษ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                เวลา  16๐  ชั่วโมง  
 
 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและ
บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ
และประโยคที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย พูดโต้ตอบ  คำสั้น ๆ ง่าย 
ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่าย
ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอ และให้ข้อมูลให้ง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน ตามแบบท่ีฟัง บอกความรู้สึก
ของตนเองเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้
ตัว จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ ตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน พูดและทำท่าทางประกอบ 
ตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวข้องกับเทศกาล วันสำคัญ งาน
ฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย   บอกความ
แตกต่างของเสียง อักษร คำ กลุ่มคำ  และประโยคง่าย ๆ ของภาษาต่างประเทศ บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน ฟังพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมคำศัพท์
ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว  
      ใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง และการใช้ภาษาท่าทาง
รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศและสนใจกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  อยู่อย่าง
พอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และความกตัญญู รวมทั้งมีความสุข สนุกสนานในการเรียนและเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงต่อไป 
 
ตัวช้ีวัด 
 ต ๑.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔ 
 ต ๑.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕ 

 ต ๑.๓  ป.๓/๑  ป.๓/๒       
 ต ๒.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓           
 ต ๒.๒  ป.๓/๑                                  
 ต ๓.๑  ป.๓/๑                                   
 ต ๔.๑  ป.๓/๑                                   

           ต ๔.๒  ป.๓/๑                                   
    รวม  18  ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 
 
 



86 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ1๔101 ภาษาอังกฤษ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง  
 
 ฟัง อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ สะกดคำ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำง่าย 
ๆ สัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอา่น 
มีทักษะการพูดสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมือนและความแตกต่างของภาษา วัฒนธรรม สังคมเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความ
เป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
อย่างมีประสิทธิภาพ    
    ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่าย ๆ โดยใช้การ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เลือก ระบุ
ภาพประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน ตอบคำถามจากการฟัง และ
อ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ พูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  แสดงความต้องการ
ของตนเอง และขอแสดงความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ พูด  เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือน และครอบครัว พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  และกิจกรรมต่าง ๆ พูดแสดง
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง นำเสนอข้อมูลข่าวสาร 
ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและเขียน พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
สิ ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่าย ๆ เกี ่ยวกับเรื ่องต่าง ๆ ใกล้ตัว อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาละเทศตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิต
ความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย อธิบายความ
แตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ ่มคำ ประโยค และข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้
ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหา
ความรู้ ในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย มีความซื่อสัตย์ 
รักความเป็นไทย รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีจิตสาธารณะ ดำรงตนอยู่อย่างพอเพียงและความกตัญญู  
 
ตัวช้ีวัด 
 ต ๑.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔ 
 ต ๑.๒  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕ 

 ต ๑.๓  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓       
 ต ๒.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓           
 ต ๒.๒  ป.๔/๑  ป.๔/๒                               
 ต ๓.๑  ป.๔/๑                                   
 ต ๔.๑  ป.๔/๑                                   

           ต ๔.๒  ป.๔/๑                                   
 รวม  ๒๐  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ1๕101 ภาษาอังกฤษ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง  
 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และ
บทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน วาดภาพ บอกสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความสั ้น ๆ ที ่ฟังหรืออ่าน  บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา และนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูด/เขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ  แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่าย 
ๆ พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวเขียน
ภาพ แผนผังและแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกริยาท่าทางอย่างสุภาพ
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งาน
ฉลองและชีวิตความเป็นอยู ่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย  บอกความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ใช้เครื่องหมายวรรคตอน และลำดับคำ (order) 
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้อื ่น นำเสนอด้วยการพูด/เขียน  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
ฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ต 1.1  ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4 
 ต 1.2  ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4  ป.5/5 
          ต 1.3  ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3 
 ต 2.1  ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3 
 ต 2.2  ป.5/1   ป.5/2 
 ต 3.1  ป.5/1 
 ต 4.1  ป.5/1 
 ต 4.2  ป.5/1 
 รวม  20  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ1๖101 ภาษาอังกฤษ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                เวลา  12๐  ชั่วโมง  
 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทางและคำแนะนำ ในการเล่นเกม การวาดภาพ การทำอาหาร 
เครื่องดื่มและการประดิษฐ์ อ่านข้อความ นิทานและบทกลอน ใช้พจนานุกรมและหลักการอ่านออกเสียงที่
ถูกต้อง เขียนประโยค ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และรู้ความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ  การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ 
และเป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200 คำ ฟังประโยค บทสนทนาในนิทานง่าย ๆ เรื่องเล่า และ
ตอบคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์  ต่าง ๆ เช่น การทักทาย กล่าวลา 
ขอบค ุณ ขอโทษ ชมเชย การพ ูดแทรกอย ่ างส ุภาพ  พ ูดแนะนำตนเอง  เพ ื ่ อน  บ ุคคลใกล ้ตั ว 
ครอบครัว สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และกิจวัตรประจำวัน ใช้ภาษาอังกฤษง่าย ๆ  ในการพูดขอความช่วยเหลือ การ
ตอบรับ การปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การแสดงความต้องการ  การแสดงความรู้สึกและการให้เหตุผล
ประกอบ พูดคำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำที่มี  2 - 3 ขั้นตอน เขียนกลุ่มคำและประโยคที่มี
ความหมายสัมพันธ์กับภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตาราง เขียนแสดงความคิดเห็น ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกิริยา
ท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เขียนกล่าวอวยพร เขียน
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ นำเสนอข้อมูลความสำคัญของเทศกาลสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษา อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยได้ถูกต้อง เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของ
เจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวมและนำเสนอ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น
และรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียนมีความมุงมั่นในการทำงาน 
ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ดำรงตนอยู่อย่าง
พอเพียงและความกตัญญ ู  
 
ตัวช้ีวัด 
 ต 1.1  ป.๖/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4 
 ต 1.2  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5 
          ต 1.3  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3 
 ต 2.1  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3 
 ต 2.2  ป.6/1  ป.6/2 
 ต 3.1  ป.6/1 
 ต 4.1  ป.6/1 
 ต 4.2  ป.6/1 
 รวม  ๒๐  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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รายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ส11231 หน้าที่พลเมือง 1    จำนวน  40  ชั่วโมง 

ส12232 หน้าที่พลเมือง 2    จำนวน  40  ชั่วโมง 
ส13233 หน้าที่พลเมือง 3    จำนวน  40  ชั่วโมง 
ส14234 หน้าที่พลเมือง 4    จำนวน  40  ชั่วโมง 
ส15235 หน้าที่พลเมือง 5    จำนวน  40  ชั่วโมง 
ส16236 หน้าที่พลเมือง 6    จำนวน  40  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส11231 หน้าที่พลเมือง 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                         เวลา  40  ชั่วโมง 

 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทายด้วย
วาจา และยิ้ม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เห็นความสำคัญของภาษาไทย ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตาม                   พระ
บรมราโชวาท ในเรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงานในเรื่องการประหยัด ความเรียบง่าย ไดประ
โยชนสูงสุด ความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทำของตนเอง  

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด 
การรักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
ห้องเรียน ในเรื่องการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง      
ความซื ่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั ่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู  ตั ้งใจปฏิบัติหน้าที ่ และยอมรับผลที่เกิดจาก         
การกระทำของตนเอง  

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่อง เชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีความคิดเห็นไมตรงกัน 
การละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และเสนอวิธีการแกปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง                 ใน
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง          

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
กระบวนการแกปัญหา เพื ่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว ซึ ่งความเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตาม                     วิถี
ประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู ้อื ่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู   

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว  
๓. เห็นความสำคัญของภาษาไทย    
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์     
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน      
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียน    
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน   
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี      
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส12232 หน้าที่พลเมือง 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                         เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม 
แสดงออก ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชนของการแต่งกายด้วยผ้าไทย ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
ในเรื่องความขยันและความอดทน หลักการทรงงานในเรื่องการพึ่งตนเองและรูรัก สามัคคี และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแต่งกาย การเข้าแถว   
การดูแลพ้ืนที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ใน
เรื่องการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ
ของตนเอง  

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่าง  ความขัดแย้งในโรงเรียน ในกรณีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง    ใน
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
กระบวนการแก้ปัญหา เพื ่อให้ผู้ เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว ซึ ่งความเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  

ผลการเรียนรู   
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน  
๓. เห็นประโยชนของการแต่งกายด้วยผ้าไทย    
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์     
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน      
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน    
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน   
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแกปัญหาโดยสันติวิธี      
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส13233 หน้าที่พลเมือง 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                         เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะแสดงออก 
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง   

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
ในเรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละ หลักการทรงงาน ในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียร และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง   

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที ่ที ่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน        
ในเรื่องการใช้และการดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื ่องเชื ้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ        
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
ด้วยการไมรังแก ไมทำร้าย ไมล่้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน ยกตัวอย่างความขัดแย้ง  ในชุมชน 
ในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง   

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
กระบวนการแกปัญหา เพื ่อให้ผู้ เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว ซึ ่งความเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง    

ผลการเรียนรู   
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน  
๓. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์     
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน     
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมนิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน    
๘. ยอมรบัและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติ   
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแกปัญหาโดยสันติวิธี      
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส14234 หน้าที่พลเมือง 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                         เวลา  40  ชั่วโมง 
 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้ มีมารยาทไทยในพิธีการต่าง ๆ ในเรื ่องการกล่าวคำต้อนรับ          
การแนะนำตัวเองและแนะนำสถานที่ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน ในสังคม มีส่วนร่วม    
ในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยในท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง   

เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ในเรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีวินัยและการ
ข่มใจ หลักการทรงงาน ในเรื่องประโยชนสวนรวมและพออยู่พอกินและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง      

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด 
การรักษา ของใช้ร่วมกันและการส่งงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง กติกาด้วย      หลัก
เหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
ห้องเรียน ในเรื่องการเป็นผู้นำ และการเป็นสมาชิกที่ดี การมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และการ
ปฏิบัติตามเสียงข้างมากและยอมรับ เสียงข้างน้อย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ครอบครัวและห้องเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง   

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื ่องเชื ้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ        
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
ในเรื่องการไมรังแก ไมทำร้าย ไมล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งใน
ท้องถิ่น ในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการแกปัญหา  โดยสันติวธิี 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ       
ของตนเอง   

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
กระบวนการแกปัญหา เพื ่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว ซึ ่งความเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตาม วิถีประชาธิปไตย 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง   
 
ผลการเรียนรู   

๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชนในสังคม  
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย    
๔. เห ็นความสำคัญและแสดงออกถึงความร ักชาติ ย ึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน                 

พระมหากษัตริย์    
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๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน     
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว 

และห้องเรียน   
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน   
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส15235 หน้าที่พลเมือง 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                         เวลา  40  ชั่วโมง 
 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการ
ต้อนรับผู้มาเยือน  รูคุณค่า ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วน
ร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง   

เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   
ด้วยการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ปฏิบัติตนตาม พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องการทำตามลำดับขั้นและทำงานอย่างมีความสุข และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน   
ใฝ่หาความร ูตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง   

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด      การ
รกัษาของใช้ร่วมกันและการดูแลพ้ืนที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ ระเบียบ 
ด้วยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดขีองห้องเรียน
และโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกต้องและหลักเหตุผล การยึดถือประโยชน 
ของส่วนรวมเป็นสำคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ ในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง   

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและ 
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากัน ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา วาจาดูหมิ่นผู้
อื ่น ช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเอง ในเรื ่อง           
การจัดการทรัพยากร และการขัดแย้งทางความคิด และเสนอแนวทางการแกปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง   

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
กระบวนการแกปัญหา เพื ่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว ซึ ่งความเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  
 
ผลการเรียนรู   

๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  
๒. รู้คุณค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย    
๔. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๖. 
มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน      
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๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียน
และโรงเรียน   

๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน   

๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกปัญหาโดยสันติวิธี     
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส16236 หน้าที่พลเมือง 6    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                         เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบัติ
ตนตามกาลเทศะ และการต้อนรับผู้มาเยือน มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย   
ในตนเอง ในเรื่องความซือ่สัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแนะนำผู ้อื ่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ ด้วยการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่อง
ความใฝ่รู้ ความกตัญญู หลักการทรงงาน ในเรื่ององค์รวมและทำให้ง่าย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน    
ในการใช้และดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ด้วยการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี    
การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้สิทธิเสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง     
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง   

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและ
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา วาจาดูหมิ่น
ผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทย ในเรื่องการการละเมิด
สิทธิ การรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตน 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
กระบวนการแก้ปัญหา เพื ่อให้ผู ้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว ซึ ่งความเป็นไทย
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง  
 
ผลการเรียนรู   

๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผูอ่ื้นให้มีมารยาทไทย  
๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย    
๔. เห็นคุณค่าและแนะนำผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์     
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   



99 
 

 

๖. ปฏิบัติตนและแนะนำให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน      
๗. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม

ของห้องเรียนและโรงเรียน   
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และ

พ่ึงพาซึ่งกันและกัน   
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแกปัญหาโดยสันติวิธี      
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู 
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รายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

อ11201  English for Communication 1   จำนวน  40  ชั่วโมง 
อ12201  English for Communication ๒   จำนวน  40  ชั่วโมง 
อ13201  English for Communication ๓   จำนวน  40  ชั่วโมง 
อ1๔201  English for Communication ๔   จำนวน  40  ชั่วโมง 
อ1๕201  English for Communication ๕   จำนวน  40  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ11201  English for Communication ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                      เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื ่อการติดต่อและ         
การสื่อสาร โดยการออกเสียงตัวอักษร เปรียบเทียบอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย ออกเสียง และเน้นคำ 
กลุ ่มคำ และประโยคสื ่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การทักทาย การแนะนำตัวเอง การกล่าวล าผู้อ่ืน       
การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน การใช้คำขอบคุณ และคำขอโทษ การบอกเวลา การบอกทิศทาง 
การใช้ประโยคเกี่ยวกับการซื้อขาย การอ่านเพื่อสื่อความหมาย การเขียนเพื่อสื่อความหมาย ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือสืบค้น เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความรักในความเป็นไทย ใฝ่เรียนใฝ่รู้         
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ออกเสียงตัวอักษร เปรียบเทียบอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ 
 2. ออกเสียงและเน้นคำ กลุ่มคำ และประโยคได้ถูกต้อง 
 3. ทักทาย แนะนำตัวเอง และกล่าวลาผู้อ่ืนได้ 
 4. ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ 
 5. ใช้คำขอบคุณ และคำขอโทษได้ 
 6. บอกเวลาได้ 
 7. บอกทิศทางได้ 
 8. ใช้ประโยคเกี่ยวกับการซื้อขายได้ 
 9. อ่านเพ่ือสื่อสารได้ 
 10. เขียนเพื่อสื่อความได้ 
 รวม 10  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ1๒201  English for Communication ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                     เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อและการ
สื่อสาร โดยการออกเสียงตัวอักษร เปรียบเทียบอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย ออกเสียง และเน้นคำ 
กลุ ่มคำ และประโยคสื ่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การทักทาย การแนะนำตัวเอง การกล่าวลาผู้อ่ืน       
การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน การใช้คำขอบคุณ และคำขอโทษ การบอกเวลา การบอกทิศทาง 
การใช้ประโยคเกี่ยวกับการซื้อขาย การอ่านเพื่อสื่อความหมาย การเขียนเพื่อสื่อความหมาย ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือสืบค้น เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความรักในความเป็นไทย ใฝ่เรียนใฝ่รู้        มี
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ออกเสียงตัวอักษร เปรียบเทียบตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ 
 2. ออกเสียงและเน้นคำ กลุ่มคำ และประโยคได้ถูกต้อง 
 3. ทักทาย แนะนำตัวเอง และกล่าวลาผู้อ่ืนได้ 
 4. ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ 
 5. ใช้คำขอบคุณ และคำขอโทษได้ 
 6. บอกเวลาได้ 
 7. บอกทิศทางได้ 
 8. ใช้ประโยคเก่ียวกับการซื้อขายได้ 
 9. อ่านเพื่อสื่อความได้ 
 10. เขียนเพ่ือสื่อความได้ 
 รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ13201  English for Communication ๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                     เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื ่อการติดต่อและ          
การสื่อสาร โดยการออกเสียงตัวอักษร เปรียบเทียบอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย ออกเสียง และ เน้นคำ 
กลุ ่มคำ และประโยคสื ่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การทักทาย การแนะนำตัวเอง การกล่า วลาผู้อ่ืน       
การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน การใช้คำขอบคุณ และคำขอโทษ การบอกเวลา การบอกทิศทาง 
การใช้ประโยคเกี่ยวกับการซื้อขาย การอ่านเพื่อสื่อความหมาย การเขียนเพื่อสื่อความหมาย ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือสืบค้น เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความรักในความเป็นไทย ใฝ่เรียนใฝ่รู้        มี
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ออกเสียงตัวอักษร เปรียบเทียบตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ 
 2. ออกเสียงและเน้นคำ กลุ่มคำ และประโยคได้ถูกต้อง 
 3. ทักทาย แนะนำตัวเอง และกล่าวลาผู้อ่ืนได้ 
 4. ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ 
 5. ใช้คำขอบคุณ และคำขอโทษได้ 
 6. บอกเวลาได้ 
 7. บอกทิศทางได้ 
 8. ใช้ประโยคเก่ียวกับการซื้อขายได้ 
 9. อ่านเพื่อสื่อความได้ 
 10. เขียนเพ่ือสื่อความได้ 
 รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ1๔201  English for Communication ๔    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                     เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 เข้าใจคำสั ่ง คำขอร้อง คำแนะนำเรื ่องราว บทสนทนา นิทาน  สามารถถ่ายโอนเป็นภาพหรือ
สัญลักษณ์ อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงและใช้ถ้อยคำ 
น้ำเสียงได้เหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคลใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำ แนะนำแสดง
ความต้องการ แสดงความรู้สึก แสดงความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่ายๆ พูดและเขียน
เพื ่อขอและให้ข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง เพื ่อน ครอบครัว และเรื ่องใกล้ตัวซึ ่งอยู ่ในท้องถิ ่นของตน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆ ตามที่ฟังและอ่านได้ถูกต้อง 
           ๒.  เข้าใจเรื่องราว บทสนทนา นิทาน  สามารถถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ได้ 
           ๓.  พูด/อ่านออกเสียงคำ วลี ประโยค ข้อความสั้นๆ บทสนทนาไต้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
           ๔.  ใชภ้าษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคลให้คำแนะนำแสดงความรู้สึก ตอบรับและปฏิเสธ ใน
สถานการณ์ง่ายๆ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 
           ๕.  ใชภ้าษาอังกฤษได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ1๕201  English for Communication ๕    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                     เวลา  40  ชั่วโมง 
 

เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ เข้าใจความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค รูปประโยคและ
โครงสร้างประโยค โดยสามารถตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านข้อความ บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทาน 
บทกลอนสั้นๆ อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และการ
ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง การพูดและเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ 
แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่ายๆ พูดและเขียน 
เพื ่อขอและให้ข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง เพื ่อน ครอบครัว และเรื ่องใกล้ตัวซึ ่งอยู ่ในท้องถิ ่นของตน  โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษา เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา         
มีทักษะทางภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่าย ๆ ตามท่ีฟังและอ่านได้ถูกต้อง 
๒. พูด/อ่านออกเสียงคำ วลี ประโยค ข้อความสั้น ๆ บทสนทนา บทอ่าน ได้ถูกต้องตามหลักการ 
    อ่านออกเสียง 
๓. ใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคล และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ได้ถูกต้อง 
๔. ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านข้อความ บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทาน บทกลอนสั้นๆ ไดถู้กต้อง 
๕. ใช้ภาษาอังกฤษได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
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รายวิชาเพิ่มเติม  
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
          จ11202 ภาษาจีน 1     จำนวน  40  ชั่วโมง 

จ12202 ภาษาจีน 2     จำนวน  40  ชั่วโมง 
จ13202 ภาษาจีน 3     จำนวน  40  ชั่วโมง 
จ14202 ภาษาจีน 4     จำนวน  40  ชั่วโมง 
จ15202 ภาษาจีน 5     จำนวน  40  ชั่วโมง 
จ16202 ภาษาจีน 6     จำนวน  40  ชั่วโมง
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ๑๑๒๐2 ภาษาจีน ๑                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                   เวลา  4๐  ชั่วโมง 
 

ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ จากแบบที่ฟัง พร้อม
ทั้งอ่าน ออกเสียงตามระบบอักษรจีนกลางและตัวอักษรจีน ประโยค สะกดข้อความง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา พูดแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเองและเรียนรู้คำศัพท์ที่เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค 
              จากการฟังหรืออ่านได้    

2. สามารถปฏิบัติตามคำสั่งและคำขออนุญาตง่าย ๆ  
3. อ่านออกเสียงตัวอักษร ประโยคง่าย ๆ ตลอดจนตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค                    

บทสนทนาได้ 
4. สามารถใช้ภาษาสื่อสารด้วยการฟังการพูดการอ่านการเขียนเพ่ือแสดงความต้องการของตนเอง 

              เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเพ่ือนและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
5. สามารถพูดและสนทนาประโยคง่าย ๆ รวมทั้งบอกความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง 

              ตามวัฒนธรรมของภาษาจีนและภาษาไทย 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ1๒202 ภาษาจีน 2                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                       เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง อ่านออกเสียงคำ เข้าใจประโยค ข้อความสั้น ๆ บทสนทนา 
เรื่องสั้น และใช้ภาษาง่าย ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตน แสดง
ความรู้สึก และอธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันตนเองและครอบครัว 
โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ การซื่อขาย ลมฟ้าอากาศ ตามความสนใจ และการใช้
ถ้อยคำตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง ในวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องเสียง สระ พยัญชนะ และ
ข้อความง่าย ๆ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเข้าใจและ
ถ่ายทอดเนื้อหาภาษาจีนง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ กับบุคคลภายในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 
ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาละเทศะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้าใจภาษาท่าทาง คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่าย ๆ  
๒. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องเสียง สระ พยัญชนะ คำ วลี และ   

              ประโยคและนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
๓. สามารถใช้ภาษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นใน 
    ชีวิตประจำวันได้       
๔. ใช้ภาษาท่าทางสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ตามวัฒนธรรมของภาษาจีน 
๕. สนใจร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทางประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา      

 รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ1๓202 ภาษาจีน 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                      เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้เข้าใจคำศัพท์ ประโยคพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวัน สามารถเรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงตามระบบอักษรภาษาจีนกลางและตัวอักษรจีน 
สามารถฟัง พูด ปฏิบัติตามคำสั่ง ใช้ภาษาท่าทางสื่อสารความหมาย พูดทักทาย พูดแนะนำตัวเอง กล่าวลา 
กล่าวขอบคุณและขอโทษได้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับวันสำคัญตาม
ประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ  
ผลการเรียนรู้ 
  1. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจคำศัพท์และประโยคพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวันได้ 
  2. สามารถอ่านออกเสียงตามระบบอักษรจีนกลางและตัวอักษรจีนได้ 
  3. สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง ใช้ภาษาท่าทาง สื่อความหมาย พูดทักทาย แนะนำตนเอง กล่าวลา                 
   กล่าวขอบคุณและขอโทษได้เหมาะสมตามสถานการณ์   
  4. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง การอ่านออกเสียง กลุ่มคำ ประโยค  
  และนำไปใช้ใน สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  5. สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของ 
  ภาษาได้  
 รวม ๕  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ๑4๒๐2 ภาษาจีน 4                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที 4                                     เวลา  4๐  ชั่วโมง 
 

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือให้เข้าใจคำศัพท์ วลี ประโยคพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สามารถเรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงตามระบบอักษรภาษาจีนกลางและตัวอักษร
จีน สามารถเขียนตัวอักษรจีน โดยใช้พู่กันจีน ได้ฝึกทักษะใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ สามารถตอบคำถามเก่ียวกับบทสนทนาใน
นิทานอย่างง่าย ๆได้เหมาะสมตามสถานการณ์ อ่านและแปลความหมายบทความภาษาจีนอย่างง่ายได้ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะเกิดความคิดรวบยอดไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ วลี ประโยคพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวันได้ 
2. สามารถอ่านออกเสียงตามระบบอักษรภาษาจีนกลางและเขียนตัวอักษรจีน โดยใช้พู่กันจีนได้ 
3. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและวัฒนธรรมของเจ้าของ 

  ภาษาได้ 
          4. สามารถอ่าน แปลความหมายและตอบคำถามเก่ียวกับบทความ บทสนทนาและนิทาน 
  อย่างง่าย ๆ ได้ 
           5. สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา 
          รวม 5 ผลการเรียนรู้     
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ1๕202 ภาษาจีน ๕       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                 เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความ ใช้คำสั่ง ให้ข้อมูลตัวเองและเรื่องใกล้
ตัวสามารถตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนาพูดแนะนำตนเอง โรงเรียนและชุมชน 
สถานที่ในท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดได้ ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นของจังหวัดของตนเอง และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ อีกท้ังสามารถใช้ภาษาเพ่ือการ
เรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง การอ่านออกเสียง กลุ่มคำ ประโยค  
             และนำไปใช้ใน สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  2. ฟัง พูด และอ่านหรือเขียนประโยค หรือบทสนทนา ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ    
             สถานศึกษา 
  3. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว 
  4. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ โอกาสและวัฒนธรรมของเจ้าของ  
  ภาษา 
  5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง การอ่านออกเสียง กลุ่มคำ ประโยค 
            และนำไปใช้ใน สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 รวม 5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
จ๑๖๒๐2 ภาษาจีน ๖                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖                                   เวลา  4๐  ชั่วโมง 
 

ฟัง พูด อ่าน เขียน คำ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำต่าง ๆ ประโยค ข้อความ บทความ บทสนทนา           
ต่าง ๆ และถ่ายโอนเป็นภาพ สัญลักษณ์หรือจากภาพสัญลักษณ์เป็นประโยคข้อความหรือภาษา พูดหรือ
เขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถขอและให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน นำเสนอความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อมและสังคมใกล้ตัว อธิบาย สรุปเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ นำ
ความรู้ที่ได้มา  ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณ สามารถอธิบาย เปรียบเทียบ รูปแบบ พฤติกรรม 
การใช้ถอ้ยคำสำนวนต่าง ๆ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ด้วยกระบวนการเรียนรู้
ทางภาษา ขยายความเนื้อหาสาระที่ได้ เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เลือกใช้ภาษาในการ
สนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนคำ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำต่าง ๆ ประโยค ข้อความ บทความ 
และบทสนทนาได้ 

2. สามารถพูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์   
ต่าง ๆ ได้  

3. สามารถขอและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
ได้ 

4. สรุปเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้    
5. เปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรม การใช้ถ้อยคำสำนวนต่าง ๆ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาละเทศะ 
       รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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รายวิชาเพิ่มเติม  
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
          ส11201 การป้องกันการทุจริต 1    จำนวน  40  ชั่วโมง 
          ส12202 การป้องกันการทุจริต 2    จำนวน  40  ชั่วโมง 
          ส13203 การป้องกันการทุจริต 3    จำนวน  40  ชั่วโมง 
          ส14204 การป้องกันการทุจริต 4    จำนวน  40  ชั่วโมง 
          ส15205 การป้องกันการทุจริต 5    จำนวน  40  ชั่วโมง 
          ส16206 การป้องกันการทุจริต 6    จำนวน  40  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชา รายวิชาเพิ่มเติม  
ส11201 การป้องกันการทุจริต 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                        เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริ ง การ
ทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการ
อ่านและการเขียน เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
 รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา  รายวิชาเพิ่มเติม 

ส12202 การป้องกันการทุจริต 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                        เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การ
ทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการ
อ่านและการเขียน เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
 รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา  รายวิชาเพิ่มเติม 
ส13203 การป้องกันการทุจริต 3             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                        เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การ
ทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการ
อ่านและการเขียน เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
 รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา  รายวิชาเพิ่มเติม  
ส14204 การป้องกันการทุจริต 4             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                        เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริ ง การ
ทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการ
อ่านและการเขียน เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
 รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

 

คำอธิบายรายวิชา  รายวิชาเพิ่มเติม 
ส15205 การป้องกันการทุจริต 5             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                        เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การ
ทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการ
อ่านและการเขียน เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 4. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
 รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา  รายวิชาเพิ่มเติม  
ส16206 การป้องกันการทุจริต 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                        เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การ
ทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการ
อ่านและการเขียน เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
 รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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รายวิชาเพิ่มเติม 

ระดับประถมศึกษา 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 I16201  การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS)   จำนวน  40  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

I16201 การค้นคว้าเพื่อเรยีนรู้ (Knowledge Inquiry)    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6             เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ฝึกทักษะการสังเกต การรับรู้ สภาพแวดล้อมและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวง่ายๆ สิ่งแวดล้อมและ
บุคคลใกล้ต ัวที ่กำหนดให้  (Knowledge Issue) การคิดว ิเคราะห์  การค้นคว ้าและแสวงหาความรู้                
ตั ้งประเด็นความรู้/คำถาม กำหนดขอบเขต ตั ้งสมมติฐาน แสวงหาข้อมูล คำตอบ ตามจินตนาการ            
ตามความรู้และประสบการณ์ของตนหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าใกล้ตัว ออกแบบ วางแผนรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลจากการสืบค้น จัดกระทำข้อมูลอย่างง่ายและสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญ โดยใช้กระบวนการ
คิด การตั้งคำถาม/สอบถาม สืบค้นข้อมูลคำตอบ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวง        
หาความรู้ มีทักษะในการคิด เขียนและสื่อสารข้อมูลที่เรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล มีลำดับขั้นตอน
ในการนำเสนอ เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย อ้างอิงความรู้ที ่ศึกษาค้นคว้าและแหล่งความรู ้ที่
เชื ่อถือได้       มีความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์  สามารถเชื ่อมโยงความรู ้สู ่การปฏิบัต ิใน
สถานการณ์ง่าย ๆ ใกล้ตัว    ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัว เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการสื่อความและการนำเสนอ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

 
ผลการเรียนรู้  
 1. ตั้งประเด็นความรู้ คำถาม ข้อสงสัย (Knowledge Issue) ในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

    หรือบุคคลใกล้ตัว  
2. วางแผน กำหนดขอบเขต ในการรวบรวมและลำดับขั้นตอนการเก็บข้อมูล ค้นคว้า แสวงหา
ข้อมูล        
    คำตอบ จากแหล่งค้นคว้าใกล้ตัว  

 3. แสวงหาข้อมูลและอ้างอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้  
 4. อภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลการสืบค้น  
 5. พูด เขียน เพ่ือสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญที่ได้ศึกษาค้นคว้า  
 6. สื่อสารและนำเสนอเป็นลำดับ ขั้นตอน เข้าใจง่าย ในรูปแบบกลุ่ม หรอืรายบุคคล  
 7. ใช้สื่อในการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับวัย  
 รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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รายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ว14201  วิทยาศาสตร์พลังสิบ 4   จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ว15201  วิทยาศาสตร์พลังสิบ 5   จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ว16201  โครงงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ 6  จำนวน  40  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว1๔201 วิทยาศาสตร์พลังสิบ 4    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔             เวลา  40  ชั่วโมง 
 
  ปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน  
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึง
จิต วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่า ง ๆ เช่น 
กิจกรรมสะเต็ม กิจกรรมที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถนำ
ความรู้ ไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่และสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
คุณธรรม และ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างผาสุก 
  โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะให้นักเรียนฝึกนำความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาผ่านการออกแบบขั้นตอน ลงมือ  
ปฏิบัติ แล้ววิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
การ จัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ
การอยู่ ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน  
  เน้นการวัดผลและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับ 
บริบท สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือปฏิบัติเพ่ือหาคำตอบด้วยตนเองได้  
  2. สรุป และอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากกิจกรรมได้  
  3. ประยุกต์ใช้ความรู้จากกิจกรรมเพ่ืออธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องกับตนเอง นำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
คุณธรรม  
  4. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์และเทคโนโลย  
  รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว15201 วิทยาศาสตร์พลังสิบ 5    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕             เวลา  40  ชั่วโมง 
 
  ปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน  
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึง
จิต วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  
กิจกรรมสะเต็ม กิจกรรมที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้ ไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่และสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
คุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างผาสุก  
  โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะให้นักเรียนฝึกนำความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน ลุ่มลึก หลากหลาย ไปใช้ในการเรียนรู้  และ
แก้ปัญหาผ่านการออกแบบขั้นตอน ลงมือปฏิบัติ แล้ววิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายใต้เงื่อนไข  
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงาน 
เป ็นท ีม การเป ็นพลเม ืองท ี ่ เข ้มแข ็ง และการอย ู ่ร ่วมก ับธรรมชาต ิและว ิทยาการอย ่างย ั ่ งยืน  
  เน้นการวัดผลและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับ 
บริบท สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. ระบุปัญหา วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ กำหนดแนวทางเพ่ือหาคำตอบด้วยตนเองได้  
  2. แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อธิบายและ
สรุป สิ่งที่ได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากกิจกรรมได้  
  3. ประยุกต์ใช้ความรู้จากกิจกรรมเพ่ืออธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องกับตนเอง นำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
คุณธรรม  
  4. มีจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
  รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว16201 โครงงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ 6    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6             เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 
  ศึกษาข้ันตอนและวิธีการทำโครงงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการทำโครงงานโดยการตั้งคำถาม การระบุประเด็นการศึกษาหรือปัญหา  
การออกแบบการศึกษาค้นคว้า การวางแผนการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
อภิปรายผลการศึกษา การนำเสนอผลการศึกษา รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ การรับฟัง  
ความคิดเห็นของผู้อื่น  
  โดยจัดประสบการณ์ให้นักเรียนนำความรู้ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี ไปใช้ในการศึกษาประเด็นที่สนใจหรือแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทในชีวิตจริงผ่านการทำ 
โครงงานบูรณาการ  
  เน้นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับบริบท  
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการ
ทำ โครงงานเพ่ือพัฒนาต่อยอดความรู้สู่ด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
  2. ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาบนพื้นฐานของความรู้ซึ่งสามารถค้นคว้าและตรวจสอบได้  
  3. เขียนข้อเสนอโครงงานที่ใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี 
เพ่ือทำการศึกษา ตรวจสอบ หรือแก้ไขปัญหาได้  
  4. วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้  
  5. ออกแบบการศึกษาหรือวางแผนการศึกษาค้นคว้า ได้เหมาะสมกับคำถามที่นักเรียนสนใจ  
  6. วิเคราะห์ และอภิปรายผลการจากการศึกษาได้  
  7. นำเสนอด้วยวาจาและเล่มรายงาน สามารถเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้ถูกต้อง  
  รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน
เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                โดย
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถ   
ปรับตนได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ครูรู ้จักและเข้าใจผู้เรียน ช่วยเหลือ และให้ คำปรึกษาแก่ผู ้ปกครอง        
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
 แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน 
 ๒. วิเคราะห์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 ๓. กำหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพด้าน
ส่วนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนและ
เป้าหมายของสถานศึกษา โดยครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 ๔. กำหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดับการศึกษาและ
ชั้นปี 
 ๕. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมเวลาจัด
กิจกรรม หลักฐานการทำกิจกรรม และการประเมินผล 
 ๖. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์
เวลา เนื้อหา/สาระ วิธีดำเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ ์และการประเมินผล 
 ๗. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 ๘. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ 
ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบการทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล 
การช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
 2.1 กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 30 ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา 

 แนวการจัดกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ   
         การจัดกิจกรรมลูกเสือ มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method) ซ่ึง
มีองค์ประกอบ ๗ ประการ คือ 
 ๑. คำปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้คำม่ันสัญญา ว่าจะปฏิบัติตาม
กฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได ้“ห้าม” ทำ หรือ“บังคับ” ให้ทำ แต่
ถ้า “ทำ” ก็จะทำให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ ฯลฯ 
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 ๒. เรียนรู้จากการกระทำ เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของผลงาน
อยู่ที่การกระทำของตนเอง ทำให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆด้วยตัวเองได้ และท้าทาย
ความสามารถของตนเอง 
 ๓. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ การใช้
ประชาธิปไตยเบื้องต้น 
 ๔. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ ด้วยการ
ใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก ่เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัสคำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ คำ
ขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก 
ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโลก 
 ๕. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใส
ตามชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม ้เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติ การปีน
เขา ตั้งค่ายพักแรมในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่เด็ก
ทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
 ๖. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้เด็กทำต้องให้มี
ความก้าวหน้าและดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นอยากที่จะทำ และวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละ
อย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนานการแข่งขันกันก็เป็นสิ่ง
ดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี 
 ๗. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เพ่ือให้เขาเกิด
ความมั่นใจในการทีจ่ะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกันเด็กก็ต้องการให้ผู้ใหญ่
ช่วยชี้นำ ผู้ใหญ่เองก็ต้องการนำพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็นการ
ร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย 

 แนวการจัดกิจกรรมกิจกรรมยุวกาชาด 
 การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญที่สมาชิกยุวกาชาดทุกคนต้องเข้า
ร่วมกิจกรรม กิจกรรมหลักประกอบด้วย ๔ กลุ่มกิจกรรม คือ 
 ๑.๑ กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกยุว
กาชาดมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความเสียสละ เป็นคนดี มีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์สังคม เป็นผู้นำในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุว
กาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพ คุณค่าของความเป็นมนุษย์ บทบาทชาย-
หญิง เป็นผู้มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัวมีความพร้อมเพ่ือการปรับตัวเรื่องต่าง ๆ ใน
อนาคต ประกอบด้วยสาระท่ีเกี่ยวกับเรื่อง 
 ๑.๑.๑. กาชาดสากล 
 ๑.๑.๒ สภากาชาดไทย 
 ๑.๑.๓ ยวุกาชาด 
 ๑.๒ กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้ศึกษาและฝึกฝน
ทักษะการป้องกันชีวิตและสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ มีความรู้และทักษะในการรักษาอนามัยของ
ตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลการเตรียมตัวป้องกันอุบัติภัยและ
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ภยันตรายต่าง ๆ เช่น มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดชีวิตครอบครัว อิทธิพลจากสื่อและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่อง 
 ๑.๒.๑ สุขภาพ 
 ๑.๒.๒ การป้องกันชีวิตและสุขภาพ 
 ๑.๓ กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุว
กาชาดได้รูจ้ักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้ดี มีความสามัคคี 
มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีกับบุคคลทั่วไป ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีพ้ืนฐานการ
ดำรงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีการพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของยุวกาชาดที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสันติภาพซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการทำงานในด้าน
อ่ืน ๆ ต่อไป ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่อง 
 ๑.๓.๑ ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง 
 ๑.๓.๒ ความมีระเบียบวินัย 
 ๑.๓.๓ สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี 
 ๑.๔ กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเพื่อสนองต่ออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ 
เป็นผู้ที่มีความเสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง 
 ๑.๔.๑ การบำเพ็ญประโยชน์ 
 ๑.๔.๒ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในแต่ละสาระของกิจกรรมหลักท้ัง ๔ กลุ่มกิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรับแต่ละสาระมากน้อย
แตกต่างกันได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สภาพการณ์ปัจจุบันความต้องการ และความสนใจของ
ผู้เรียน รวมทั้งความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  ๒. กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที่จัดเสริมกิจกรรมหลักโดยผู้สอนเป็นผู้กำหนดเวลาในการ
จัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิตในสังคมตามความเหมาะสมกับวัยและความต้องการของท้องถิ่น โดยผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมตามความถนัดหรือความสนใจ และมีเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดแต่ละกิจกรรม เมื่อผ่าน
เกณฑ์ผู้เรียนจึงจะมีสิทธิประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้น ๆมีจำนวน ๕๔ กิจกรรม 

2.1 กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 40 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 
  แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 
 ๑. โรงเรียนจัดการให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งรูปแบบภายในหรือ
ภายนอกห้องเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๑ ปีการศึกษา  
 ๒. มีการจัดตั้งชุมนุม  โดยสถานศึกษาได้สำรวจความสนใจของผู้เรียนในการเลือกเข้า
ร่วมชุมนุม โดยดำเนินกิจกรรมชุมนุม ตามระเบียบปฏิบัติที่สถานศึกษากำหนด 
 ๓. ครูที่ปรึกษากระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่กิจกรรม 
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3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) เป็นกิจรรมที่นำความรู้ หรือประยุกต์ใช้
ความรู้จากสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากหน่วย บูรณาการและรายวิชาเพ่ิมเติม (IS1, IS2) ไปสู่การปฏิบัติ 
ในการสร้างสรรค์ โครงงาน /โครงการต่าง ๆ     ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน 
ประเทศหรือสังคมโลก มีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผนการทำงาน และตรวจสอบ
ความก้าวหน้า วิเคราะห์ วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์     เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่มีค่าจ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมที่
ให้มีความตระหนักรู้ มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  
10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม  

1. วิเคราะห์องค์ความรู้จากการเรียนใน IS1 และ IS2 เพื่อกำหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติ    
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (Public service)  

2. เขียนเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ เค้าโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติโครงงาน/ 
โครงการ  

3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ  
4. ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบัติโครงงาน/โครงการ  
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ต่อผล

การปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถปรับให้เหมาะสมกับความสนใจ ระดับชั้น  ของ
ผู้เรียน และบริบทความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
 แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) 
 ๑. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรม
ตามองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 ๒. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนนำเสนอการ
จัดกิจกรรมต่อโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการหรือโครงงาน หรือกิจกรรมซึ่งมี
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน 
 ๓. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืน หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยผู้เรียน 
สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้ 
 ๑) ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
 ๒) ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 
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แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
 2. ปฏิบัติกิจกรรม ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 3. ผู้เรียนที่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมและนำผลการประเมินไปบันทึกใน
ระเบียบแสดงผลการเรียน 
 4. ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ครูหรือผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการซ่อมเสริมและ
ประเมินจนผ่าน ควรดำเนินการให้เสร็จในปีการศึกษานั้น 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖      เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 

รู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติที่ดี
ต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง      
มีความสุข  รู้จักตนเองในทุกด้าน  รู้ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง  รู้และเข้าใจโลก
ของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจรติ  รู้ข้อมูลอาชีพ  สามารถเลือกตนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเอง
มีความถนัดและสนใจ  มีคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและพัฒนางานให้ประสบ
ความสำเร็จเพื่อสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 

พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  รู ้จักแสวงหาความรู้ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนให้เป็นคนดี        
มีความรู้และทักษะทางวิชาการ  รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการเรียนรู้  มีทักษะการคิด  แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  คิดเป็น  ทำเป็น        
มีคุณธรรม  จริยธรรม  เอื้ออาทรและสมานฉันท์  เพ่ือดำรงชีวิตอยู่รวมกันอย่างสงบสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก เข้าใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เกิดการเรียนรู้
สามารถวางแผนการเรียนรู้ อาชีพ  รวมทั้งการดำเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรู้สามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พึ่งตนเองได้มีทักษะในการเลือกแนวทาง
การศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที ่ดีและจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อ
ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   รู้จัก  เข้าใจ  รัก  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ อาชีพ  รวมทั้งการ

ดำเนินชีวิต และมีทักษะทางสังคม 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง

เหมาะสม 
๔. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑                เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือสำรอง  เรียนรู ้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที ่มีคว ามเป็น
เอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑.เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่           
(แกรนด์ฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย ระเบียบแถว  เบื้องต้น  คำปฏิญาณ  กฎ
และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง 
 ๒. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑    อนามัย   ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหา
ธรรมชาติ   ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศต่าง ๆ การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิง        
การผูกเงื่อน  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที ่  ๑  สามารถปฏิบัติตามคำ
ปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพึ่งตนเอง  มีความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
รู ้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  
วัฒนธรรมและความม่ันคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ความมั่นคง 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒           เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และ
กฎของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ
กิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๒  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่                  
(แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติ
พจน์ของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ การฝีมือที่      
ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื ่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที ่  ๒  สามารถปฏิบัติตาม           
คำปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพึ่งตนเอง  มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำ
การฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารี ตประเพณี  วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์    
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต   จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๓) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓                                         เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และ
กฎของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ
กิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๓  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่                
(แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และ      
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้
วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๓ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ 
กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝน
ทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความม่ันคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔      เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ       
คติพจน์  และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญ   ที่
มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี ่ยวกับกระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราช
ประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและ
ลูกเสือโลก  การทำความเคารพ การแสดงรหัส  การจับมือซ้าย  กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบแถวท่ามือเปล่า  
ท่ามือไม้พลวง  การใช้สัญญามือและนกหวีด การตั้งแถวและการเรียนแถว 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และ
คติพจน์ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต         
มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมและความม่ันคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือโท) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕            เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ       
คติพจน์และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่ร ู ้  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ทักษะในทางวิชาลูกเสือ  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทาง    
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ทำงานอดิเรก  และเรื่องท่ีสนใจ 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และ
คติพจน์ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต        
มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมและความม่ันคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือเอก) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 

เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ คติพจน์ และ
กฎของลูกเสือสามัญ วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพึ่งตนเอง การผจญภัย  การใช้สัญลักษณ์  
สมาชิกลูกเสือสามัญ  ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ศึกษาธรรมชาติ 
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความสนใจ ใฝ่รู ้ และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และ      คติ
พจน์ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต           มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝน
การทำกิจกรรม ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมและความม่ันคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาด ระดับ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑         เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย  กลุ่ม หมู่ 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด         การ
คุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บำเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี      อันจะ
นำไปสู่สันติภาพก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน ศึกษา เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา หลักการกาชาด
เบื้องต้น การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล ความสามัคคีและ ความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัยและ
ความอดทน การบำเพ็ญประโยชน์ การให้บริการผู้อื่น การเสริมสร้างสุขภาพส่วนรวม ความสง่างามและ
ความคล่องแคล่ว ว่องไว ฝึกทักษะระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การทำความเคารพ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของยุวกาชาด และกระบวนการของยุวกาชาด   
๒.  มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
๓.  มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต พ่ึงตนเอง  มีความอุตสาหะ อดทนและอดกลั้น 
๔.  มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์กษัตริย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๕.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๖.  เป็นมิตรกับคนทุกทั่วไป  เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม   มีความเป็นประชาธิปไตย 
๗.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาดระดับ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒                     เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย  กลุ่ม หมู่ 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกาชาดและยุวกาชาด        การ
คุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี  บำเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้า ใจอันดี    อันจะ
นำไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน ศึกษาประวัติความเป็นมาของกาชาดสากล กาชาด
ไทย วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดไทย การเสริมสร้าง สุขภาพส่วนบุคคลให้มีสุขภาพดี การปอ้งกันตนเองจาก
โรคภัยต่าง ๆ ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัยและความอดทน        การบำเพ็ญ
ประโยชน์ การให้บริการผู้อื่น การเสริมสร้าง สุขภาพส่วนรวม ความสง่างามและความคล่องแคล่ว ว่องไว 
ฝึกทักษะระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การทำความเคารพ การทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นส่วนรวม 
และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของยุวกาชาด และกระบวนการของยุวกาชาด   
๒.  มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
๓.  มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต พ่ึงตนเอง  มีความอุตสาหะ อดทนและอดกลั้น 
๔.  มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์กษัตริย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๕.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๖.  เป็นมิตรกับคนทุกทั่วไป  เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม   มีความเป็นประชาธิปไตย 
๗.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาดระดับ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓          เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย  กลุ่ม หมู่ 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกาชาดและยุวกาชาด        การ
คุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพ ที่ดีบำเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี      อันจะ
นำไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน ศึกษาประวัติความเป็นมา หลักการกาชาดเบื้องต้น 
วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดไทย หน้าที่ของหน่วยงานสภากาชาดไทย กิจกรรมกาชาดและการปฏิบัติตาม   
คำปฏิญาณตน การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล การหลีกเลี่ยงจากภัยสิ่งเสพติดและรู้จักปฏิบัติตนเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัยและความ
อดทน การบำเพ็ญประโยชน์ การ ให้บริการผู้อ่ืน การเสริมสร้างสุขภาพส่วนรวม ความสง่างามและความ
คล่องแคล่ว ว่องไว ฝึกทักษะ ระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การทำความเคารพ การบำเพ็ญประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของยุวกาชาด และกระบวนการของยุวกาชาด   
๒.  มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
๓.  มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต พ่ึงตนเอง  มีความอุตสาหะ อดทนและอดกลั้น 
๔.  มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์กษัตริย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๕.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๖.  เป็นมิตรกับคนทุกทั่วไป  เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม   มีความเป็นประชาธิปไตย 
๗.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาดระดับ ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔          เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย  กลุ่ม หมู่ 
เพื ่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี ่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกาชาดและยุวกา ชาด         
การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี  
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี      
อันจะนำไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน ศึกษาประวั ติความเป็นมา หลักการกาชาด
เบื้องต้น ประวัติการกาชาดสากล หลักการกาชาด หน้าที่  กาชาดสากล กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด     
การปฏิบัติตามคำปฏิญาณตน การเสริมสร้างสุขภาพส่วน บุคคล การรู้จักกฎจราจรและสัญญาณจราจร
เบื้องต้น การปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางน้ำ  การป้องกันตนเองจากภัยสิ่งเสพติด ความสามคัคี
และความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัยและความ อดทน การบำเพ็ญประโยชน์ การให้บริการผู้อ่ืน 
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การเสริมสร้าง สุขภาพส่วนรวม ความสง่างามและความคล่องแคล่ว 
ว่องไว ฝึกทักษะระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การทำความเคารพ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของยุวกาชาด   มีความรู้และเข้าใจปฏิบัติตนตามกิจกรรมและ 
     กระบวนการยุวกาชาด 
๒. มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
     กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
๓.  มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต พ่ึงตนเอง  มีความอุตสาหะ อดทนและอดกลั้น 
๔.  มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๕.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
๖.  เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เป็นมิตรกับคนทั่วไป    
๗.  มีความสามัคคี  เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมสัมพันธภาพ 
     และมีความเป็นประชาธิปไตย 
๘. รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาดระดับ ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕          เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย  กลุ่ม หมู่ 
เพื ่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี ่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกาชาดและยุวกาชาด         
การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี     
อันจะนำไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน ศึกษาประวัติความเป็นมา หลักการกาชาด
เบื้องต้น หลักการกาชาด อนุสัญญาเจนีวา ประวัติการก่อตั้ง กาชาดไทย และวิวัฒนาการเครื่องแบบ      ยุว
กาชาดไทย การปฏิบัติตามคำปฏิญาณตน การเสริมสร้างสุขภาพ  ส่วนบุคคลการดูแลรักษาอนามัยของ
ตนเอง การรู้จักโรคภัยและการป้องกัน ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัยและความ
อดทน การบำเพ็ญประโยชน์ การให้บริการผู้อื ่น กฎหมาย  มนุษยธรรมระหว่างประเทศ การเสริมสร้าง
สุขภาพส่วนรวม ความสง่างามและความคล่องแคล่ว ว่องไว  ฝึกทักษะระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง 
การเดินสวนสนาม การทำความเคารพ การรู้จักประดิษฐ์ของ ใช้และของเล่นจากวัสดุการบำเพ็ญประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม มลภาวะทางน้ำและอากาศ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของยุวกาชาด   มีความรู้และเข้าใจปฏิบัติตนตามกิจกรรมและ 
     กระบวนการยุวกาชาด 
๓. มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
     กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
๓.  มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต พ่ึงตนเอง  มีความอุตสาหะ อดทนและอดกลั้น 
๔.  มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๕.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
๖.  เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เป็นมิตรกับคนทั่วไป    
๗.  มีความสามัคคี  เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมสัมพันธภาพ 
     และมีความเป็นประชาธิปไตย 
๘. รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาดระดับ ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖                     เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย  กลุ่ม หมู่ 
เพื ่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี ่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกาชาดและยุวกาชาด         
การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี  
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี  อัน
จะนำไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน ศึกษาประวัติความเป็นมา บทบาทยุวกาชาดกับ
ชุมชน การเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย การรู้จักการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น การเสริมสร้างสุขภาพ         
ส่วนบุคคล ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัยและความอดทน การบำเพ็ญประโยชน์ 
การให้บริการผู้อื่น กฎหมายมนุษยธรรม ระหว่างประเทศ การเสริมสร้างสุขภาพส่วนรวม การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ความสง่างามและความ คล่องแคล่ว ว่องไว ฝึกทักษะระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การเดิน
สวนสนาม การทำความเคารพ การบำเพ็ญประโยชน์ การจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของยุวกาชาด   มีความรู้และเข้าใจปฏิบัติตนตามกิจกรรมและ 
     กระบวนการยุวกาชาด 
๔. มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
     กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
๓.  มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต พ่ึงตนเอง  มีความอุตสาหะ อดทนและอดกลั้น 
๔.  มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๕.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
๖.  เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เป็นมิตรกับคนทั่วไป    
๗.  มีความสามัคคี  เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมสัมพันธภาพ 
     และมีความเป็นประชาธิปไตย 

            ๘. รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน    กิจกรรมนักเรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ – ๖         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ปี 
 
 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการ เพื่อพัฒนาความรู้ (ภาษาจีน)  
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และพื้นฐานอาชีพ  
ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพอย่างรอบด้าน  เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความสามารถในการ
สื่อสาร(ภาษาจีน)  มีทักษะการคิด แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการ
ทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความต้องการของตน  ได้พัฒนา
ความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิดประสบการณ์ทั้งทักษะทางวิชาการ  ทักษะ
อาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่ วนรวม  คิดเป็น    
ทำได้  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
2. มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ทั้งทาง

วิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. มุ่งม่ันในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

 
 รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                      เวลา  ๑๐  ชั่วโมง/ปี 
 
 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  ฝึกการทำงานที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริง  ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  สำรวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน
อย่างเป็นระบบ  เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และใช้ความคิดสร้างสรรค์  การบริการด้านต่าง ๆ  ที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  เสริมสร้างความมีน้ำใจ  เอื้ออาทร  ความเป็นพลเมืองดีและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร  
จิตอาสา  เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค ์มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
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การตัดสินผลการเรียน 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยจึงกำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียนให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. การตัดสินผลการเรียน หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช ๒๕๖5 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน 
ดังนี้ 
   1.๑ ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  1.๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด ทุกผลการเรียนรู้ และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 
  1.๓ ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
  1.๔ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่าน ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒. การให้ระดับผลการเร ียน  หลักสูตรโรงเร ียนกาฬสินธุ ์พ ิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดหลักเกณฑ์การให้ระดับผลการ
เรียน ดังนี้ 
  2.๑ การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ระดับผลการเรียน ๘ ระดับ 
โดยพิจารณาตัดสินว่าผู ้เรียนผ่านเกณฑ์สาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที ่สถานศึกษากำหนด ให้ได้ระดับ         
ผลการเรียน “๑” ถึง “๔” เท่านั้น 
  ๒.2 การประเมินการอ่าน คิดว ิเคราะห์และเข ียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ให้ระดับผลการประเมินเป็น“ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่าน/ไม่ผ่าน”  
  2.3 การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 
การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและให้ผลการประเมินเป็น “ผ่าน”  
และ “ไม่ผ่าน” 
 ๓. การเลื่อนชั้น หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้น คือ 
  3.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  
  3.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  ทุกผลการเรียนรู้ และผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 
  3.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   
  3.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. การเรียนซ้ำชั ้น ผู ้เรียนที ่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อ      
การเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ ้น สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึง      
วุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การอนุมัติเลื่อน
ชั้นเรียน สถานศึกษาต้องจัดให้เรียนซ้ำชั้น ในกรณีที่ผู้เรียนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการ   
ด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาอาจใช้ดุลพินิจให้เลื่อนชั้นได้ หากพิจารณาเห็นว่า 
  4.1 ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อันเนื่องจากสาเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัยแต่มี
คุณสมบัติตามข้ออ่ืน ๆ ครบถ้วน 
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  4.2 ผู้เรียนผ่านมาตรฐาน ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
ในแต่ละรายวิชา แต่พิจารณาเห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษาถัดไปและมีคุณสมบัติข้ออื่น  ๆ 
ครบถ้วน 
  4.3 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์อยู ่ในเกณฑ์พอใช้ และผู้ เร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๔ - ๖ มีผลการประเมินกลุ ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยู่ใน
เกณฑ์ผ่าน 
 ๕. การสอนซ่อมเสริม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่
ผู้เรียนได้มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น การสอนซ่อมเสริมสามารถดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  5.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นต้องจัดการสอน
ซ่อมเสริม ปรับความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
  5.2 การประเมินระหว่างเรียน ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู ้ ทักษะกระบวนการหรือ     
เจตคติ คุณลักษณะ ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   
  5.3 ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน ต้องจัดการสอนซ่อมเสริม 
ก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว 
  5.4 ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้อยู่ใน  
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 ๖. หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 กำหนดเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา คือ 

6.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
6.2 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานระดับ “ผ่านเกณฑ์” ขึ้นไป  
6.3 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป                   
6.4 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป      
6.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน”ทุกกิจกรรม 

 7. การให้ระดับผลการเร ียน หลักสูตรโรงเร ียนกาฬสินธุ ์พ ิทยาสัย พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดหลักเกณฑ์การให้ระดับผลการ
เรียน ดังนี้ 

7.1 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ระดับผลการเรียน ๘ ระดับ 
พิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์สาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ให้ได้ระดับผลการเรียน 
“๑” ถึง “๔” เท่านั้น   
       7.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับ
ผลการประเมินเป็น “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่าน /ไม่ผ่าน”  
        7.3 การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและให้ผลการประเมิน
เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
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 8. ตัวอักษรแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  “ผ” หมายถึง    ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
     “มผ”    หมายถึง    ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
  9. การเปลี่ยนผลการเรียน “๐” จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน 
แล้วจึงสอบแก้ตัวให้และให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
นั้น ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่ จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ เดือน 
  ๑0. การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้ 
   ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ”  สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่งจน
ครบตามเวลาที่กำหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องปรับปรุง แก้ไข แล้วจึงเปลี่ยน     
ผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ทั้งนี้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย   
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



149 
 

 

 
 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

ที่  18 / 2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชา 
................................................................. 

 

  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรเพื่อความ
เป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เหมาะสมกับกลุ่มวิชา จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1.1 นางจำรูญลักษณ์  เลิศจุลัศจรรย์   ประธานอนุกรรมการ 
1.2 นางนวลผจง  ภูจอมรัตน์   อนุกรรมการ 
1.3 นายวารินทร์  ดอกนารี   อนุกรรมการ 
1.4 นางลัดดาวัลย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  อนุกรรมการ 
1.5 นางวิรงรอง  ศรีพอ    อนุกรรมการ 
1.6 นางศุภมาส  ทวยลี    อนุกรรมการ 
1.7 นางพิทยาภรณ์  บรรณาลัย   อนุกรรมการ 
1.8 นางสาวอนุสรา  รัตนชัย   อนุกรรมการ 
1.9 นางอมรรัตน์  ผลเรือง    อนุกรรมการ 
1.10 นางดาวรุ่ง  ประสงค์สินธุ์   อนุกรรมการ 
1.11 นางสาววิไลลักษณ์  สรตรัยอาคม  อนุกรรมการ 
1.12 นางประภาวดี  อัคติ    อนุกรรมการ 
1.13 นางชุติมา  กำนาดี    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2.1 นางศรีอัมพร  ศรีวิไสย   ประธานอนุกรรมการ 
2.2 นางกนกวรรณ  ภูมิทิวนนท์   อนุกรรมการ 
2.3 นางสาวจุฑามาศ  นาสมจิตร   อนุกรรมการ 
2.4 นางสุกันยา  ทิวะสิงห์    อนุกรรมการ 
2.5 นางสาวนภารัตน์   หวังสุขกลาง   อนุกรรมการ 
2.6 นายพิพัฒน์พงศ์  ศรีวิศร   อนุกรรมการ 
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2.7 นางเกศติยา  ศรีดา    อนุกรรมการ 
2.8 นางรัตติกูล   ภูมาตย์นา   อนุกรรมการ 
2.9 นายปรีชา  ซอคำศรี    อนุกรรมการ 
2.10 นางสาวอภิญญา  ถิตย์สมบูรณ์   อนุกรรมการ 
2.11 นางสาวพรนภา  บุตรสมบูรณ์   อนุกรรมการ 
2.12 นางสาวสุมลทิพย์  เพ่ิมพูน   อนุกรรมการ 
2.13 นางสาววริศราภรณ์  ประสิทธิ์นอก  อนุกรรมการ 
2.14 นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3.1 นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร   ประธานอนุกรรมการ 
3.2 นางพิสมัย  พูลเจริญ    อนุกรรมการ 
3.3 นางสาวชลิตตา  ภูจริต   อนุกรรมการ 
3.4 นางสาวณภัทร  ทรัพย์ชม   อนุกรรมการ 
3.5 นางวรลักษณ์  บุญปก    อนุกรรมการ 
3.6 นางเพลินพิศ  ตาลประดิษฐ์   อนุกรรมการ 
3.7 นางเสาวลักษณ์  เชาว์น้อย   อนุกรรมการ 
3.8 นางราตรี  จงเทพ    อนุกรรมการ 
3.9 นางสาวเกศสุดา  มงคลศิลป์   อนุกรรมการ 
3.10 นางสาวสุนิษา  ศรีเครือดง   อนุกรรมการ 
3.11 นางสาวจิตตริกา  หลาวมา   อนุกรรมการ 
3.12 นางสาวกิตติยา  ภูงามนิล   อนุกรรมการ 
3.13 นางสาวลัดดาวัลย์  สายทอง   อนุกรรมการ 
3.14 นายธวัชชัย  เครือศรี   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1 นายสมร  สุดชารี    ประธานอนุกรรมการ 
4.2 นางบำเพ็ญ  นระแสน    อนุกรรมการ  
4.3 นางวนิดา  ขาวศรี    อนุกรรมการ 
4.4 นางวรลักษณ์  บุญปก    อนุกรรมการ 
4.5 นางกฤษณา  คำโพธิ์จันทร์   อนุกรรมการ 
4.6 นายประจวบ  แถลงศรี   อนุกรรมการ 
4.7 นางสาวธัญญาลักษณ์  ทฤษฎี   อนุกรรมการ 
4.8 นางรวีวรรณ  จงสมชัย   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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 5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
5.1 นายสุมิตศักดิ์  ทองจรัส   ประธานอนุกรรมการ 
5.2 นางจินดา  สีละพัฒน์    อนุกรรมการ 
5.3 นายลิขิต  พละดร    อนุกรรมการ 
5.4 นายสุรชัย  วดีศิริศักดิ์    อนุกรรมการ 
5.5 นายเอนก  ภูจอมรัตน์    อนุกรรมการ 
5.6 นายเฉลิมชัย  ภูครองนาค   อนุกรรมการ 
5.7 นายอภิชาติ  คาวีวงศ์    อนุกรรมการ 
5.8 นางวิภาภรณ์  สำราญภูมิ   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
6.1 นายวัชรินทร์  แจ่มพงษ์   ประธานอนุกรรมการ 
6.2 นางสิรินาถ  ถิตย์ผาด    อนุกรรมการ 
6.3 นางสาวอรอุมา  อุ่นสิม   อนุกรรมการ 
6.4 นางสาวชรินตรา  เวียงวะลัย   อนุกรรมการ 
6.5 นายเฉลิมชัย  ภูครองนาค   อนุกรรมการ 
6.6 นายพัฒนวิทย์  ขวาวงษ์   อนุกรรมการ 
6.7 นางบุปผา  ภู่บำเพ็ญ    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

7.1 นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ์   ประธานอนุกรรมการ 
7.2 นางวนิดา  ขาวศรี    อนุกรรมการ 
7.3 นายเอนก  ภูจอมรัตน์    อนุกรรมการ 
7.4 นายปรีชา  ซอคำศรี    อนุกรรมการ 
7.5 นางบุษบา  ระดาสาร    อนุกรรมการ 
7.6 นางกฤษณา  คำโพธิ์จันทร์   อนุกรรมการ 
7.7 นางพิมพ์พร  วงศ์ทอง    อนุกรรมการ 
7.8 นางวิมล  กาญจนศร    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
8.1 นายทรงสิทธิ์   ทองจรัส   ประธานอนุกรรมการ 
8.2 นายสาวสุทธิดา  ศรีขอดเขต   อนุกรรมการ 
8.3 นางวิลาวัลย์  ภูกิจเย็น   อนุกรรมการ 
8.4 นางสุธิดา  ศรีโสภา    อนุกรรมการ 
8.5 นางรัตนพร  พันธะลี    อนุกรรมการ 
8.6 นางรัตนาภรณ์  บุญล้อม   อนุกรรมการ 
8.7 นางโสภิต  จุฑาศรี    อนุกรรมการ 
8.8 นางสาวนภาภรณ์  ภารไสว   อนุกรรมการ 
8.9 นางสาวพิสมัย  ภูพาที    อนุกรรมการ 
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8.10 นางสาวสุลัดดา  หมั่นบำรุ่ง   อนุกรรมการ 
8.11 นางสาวอาจารี  จันทรุญ   อนุกรรมการ 
8.12 นางสาวชไมพร  นาทองพูน   อนุกรรมการ 
8.13 นางสาวอติพร  พรสิมมา   อนุกรรมการ 
8.14 นางสาวพิมทอง  สาระคร   อนุกรรมการ 
8.15 นางสาวปรีญาภรณ์  ผุยแสงพันธ์  อนุกรรมการ 
8.16 นางสาวดารณี  ม่วงโต   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 9.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

9.1 นางสุธิดา   ศรีโสภา    ประธานอนุกรรมการ 
9.2 นางราตรี  จงเทพ    อนุกรรมการ 
9.3 นางนภาลัย  ไชยบุตร    อนุกรรมการ 
9.4 นางสุธาสิณี  อุ่นบุญเรือง   อนุกรรมการ 
9.5 นายกิตติคุณ  นนทภา    อนุกรรมการ 
9.6 นางสาวสุวนันท์  โพธิสนาม   อนุกรรมการ 
9.7 นายวารินทร์  ดอกนารี       อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1.  กำหนดสัดส่วน สาระการเรียนรู้รายวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

 2.  ดำเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดผล และ
ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน 
 3.  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่เป็นมาตรฐานกลางเพ่ือให้ผู้สอนสามารถปรับใช้ตาม
ความเหมาะสม และให้การสอนนำไปสู่การเรียนรู้มากท่ีสุด 
 4.  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 5.  กำหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และกำกับติดตามการดำเนินการวัดผล และประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชากำหนด 
 6.  วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 
 7.  ดำเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  
 8.  นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 9.  รวบรวมข้อมูล เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน
ตรวจสอบและพัฒนาการบริหารหลักสูตรรายวิชา ในภาคเรียนที่ผ่านมา และวางแผนพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรในภาคเรียนต่อไป 
 10.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตร
รายวิชาโดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และกลุ่มบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
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 11.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้มีการประชุมอนุกรรมการอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  22 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2565 
 
 

 
 

   (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
 1. นายสุชาติ   แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 2. นายอภิเดช   แจ่มพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
  3.นางภาวิณี   รตันศรี    รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
  4.นายวีระชัย   ศรีหาพล   รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
  5.นางสุนันทา   ครองยุทธ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
  
คณะทำงาน 
 1. นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร 
 2. นางจำรูญลักษณ์  เลิศจุลัศจรรย์ 
 3. นางศรีอัมพร   ศรีวิไสย 
 4. นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส 
 5. นายสมร  สุดชารี 
 6. นายวัชรินทร์   แจ่มพงษ์ 
 7. นางสุจิรา   พัฒนาสกุลวงษ์ 
 8. นายวารินทร์   ดอกนารี 
 9. นางวิรงรอง  ศรีพอ 
 1๐. นายธวชัชัย  เครือศรี 
 1๑. นางสาวชลิตตา    ภูจริต 
 1๒. นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ 
 13. นางสาวเกศสุดา  มงคลศิลป์ 
 14. นางสาวสุทธิดา        ศรีขอดเขต 
  15.  นางนวลผจง   ภูจอมรัตน์ 
 16.  นางรัตนภรณ์   บุญล้อม      
 17.  นายเฉลิมชัย    ภูครองนาค     
  18.  นางสาวนภารัตน์   หวังสุขกลาง  
  19.  นางดาวรุ่ง    ประสงค์สินธุ์   
 2๐.  นางชุติมา    กำนาดี  
  21.  นางรัตติกูล    ภูมาตนา  
     
 
  
 




