
 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑ 

๑.  สวนนํา 

  

           ๑.๑  ความนํา 
 

 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 

๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ 

ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ใหเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีคาํสั่งใหโรงเรียนดําเนินการใชหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๑ โดย

ใหใชในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ และชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑ ต้ังแตปการศกึษา ๒๕๖๑ เปนตน

มา ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบ

ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

๒๑ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน                       

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี ้ยังคงหลักการและโครงสรางเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ ประกอบดวย ๘ กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

และภาษาตางประเทศ แตมุงเนนการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงและความ

เจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ คํานึงถึงการสงเสริมใหผูเรียน มีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที ่

๒๑ เปนสําคัญ เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ พรอมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา 

หรือสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชาคมโลกได                                                   

กรอบในการปรับปรุง คือ ใหมีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัดใหมีความชัดเจน ลดความซ้ําซอน สอดคลองและเชื่อมโยงกันภายในกลุมสาระการเรียนรู และระหวางกลุม

สาระการเรียนรู ตลอดจนเชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เขาดวยกัน จัด

เรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาในแตละระดับชั้นตามพัฒนาการแตละชวงวัย ใหมีความเชื่อมโยงความรูและ

กระบวนการเรียนรู โดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิดสาระสําคัญของการปรับปรุง

หลักสูตร มีดังนี ้

๑. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
    ๑.๑ จัดกลุมความรูใหมและนําทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เนนใหผูเรียนเกิดการคิด

วิเคราะห คดิแกปญหา และมีทักษะในศตวรรษที ่๒๑ 
    ๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓ กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

สําหรับผูเรียนทุกคน ท่ีเปนพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และเปนพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษาตอระดับที่

สูงข้ึน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒ 

๒. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดเพ่ิมสาระเทคโนโลย ีซึ่งประกอบดวยการออกแบบและเทคโนโลยี 

และวิทยาการคํานวณ ทั้งนี้เพื่อเอื้อตอการจัดการเรียนรูบูรณาการสาระทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลย ีกับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศกึษา 

๓. สาระภูมิศาสตร ซึ่งเปนสาระหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยังคง

มาตรฐานการเรียนรูเดิม แตปรับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดใหมีความชัดเจน สอดคลองกับพัฒนาการตาม

ชวงวัย มีองคความรูที่เปนสากล เพ่ิมความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร ที่ชัดเจนข้ึน 

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศกัราช ๒๕๖๑ ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร

ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือนําไปใชประโยชนและเปนกรอบในการวางแผน

และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมี

กระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ  โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  โครงสรางเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑการวัด

ประเมินผลใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  กําหนดทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน

และจุดเนน  โดยมีกรอบแกนกลางเปนแนวทางเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด ๔.๐  มีความพรอมในการกาวสู

สังคมคุณภาพ    มีความรูอยางแทจริง  และมีทักษะในศตวรรษที ่๒๑ 

 มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในเอกสารนี้ ชวยทําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในทุกระดับเห็น

ผลคาดหวังท่ีตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชวยใหหนวยงานที่

เก่ียวของในระดับทองถ่ินและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางม่ันใจ ทําใหการจัดทําหลักสูตรในระดับ

สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล

การเรียนรู และชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต

ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะตองสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีคาดหวังได ทุกฝาย  ที่

เก่ียวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และ

ตอเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของ

ชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 

 

๑.๒  วิสัยทัศนโรงเรียน 

             หลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๖๑)  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน  ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความ

สมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คณุธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปน

ตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา

ทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ครูไดรับการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ โรงเรียน

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 

 

 

 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  ซึ่ง

จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้ 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

หลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๖๑) มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ 

ประการ ดังนี ้
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลัก

เหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง

และสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคดิเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา 

และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสราง

เสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ

ตนเองและผูอ่ืน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน  การ

แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 หลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนใน

สังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี ้

๑. รักษชาติ ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

๗. รักความเปนไทย 

๘. มีจิตเปนสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

 

      โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน  

 หลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน   (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑)  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรสถานศกึษา เพ่ือใหผูสอน 

และผูที่เก่ียวของในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศกึษามีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑.  ระดับการศกึษา   กําหนดหลักสูตรเปน ๑ ระดับ  ตามโครงสรางของหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที ่๑ – ๖)  การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของการศกึษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะ

พ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคดิคาํนวณ ทักษะการคดิพื้นฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทาง

สังคม และพ้ืนฐานความเปนมนุษย   การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลทั้งในดานรางกาย สติปญญา 

อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
 ๒.  สาระการเรียนรู  สาระการเรียนรูในหลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๖๑)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ไดกําหนดไวในหลักสูตร  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖

ประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม  จริยธรรมของ

ผูเรียน ๘ กลุม คือ 
   ๒.๑   ภาษาไทย 
  ๒.๒  คณิตศาสตร 
  ๒.๓  วิทยาศาสตร 
  ๒.๔  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๒.๕  สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๒.๖   ศิลปะ 
  ๒.๗  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  ๒.๘  ภาษาอังกฤษ 
 ๓.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมี

ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการ

ตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  แบงเปน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
                        ๓.๑  กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง  
รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคดิตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และ

อาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่

ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  
     ๓.๒  กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนํา   
ผูตามที่ด ีความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล 

การชวยเหลือแบงปนกัน  เอ้ืออาทร และสมานฉันท  โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน

และปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของ

ผูเรียน บริบทของสถานศกึษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๖๑)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบดวย 
       ๓.๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  
      ๓.๒.๒  กิจกรรมชุมนุม  
 ๓.๓  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนให

เปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ 

ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ  
๔. เวลาเรียน  หลักสูตรโรงเรยีนทาแสงวิทยายน (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑)  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําสําหรับกลุมสาระ 

การเรียนรู ๘ กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งผูสอนสามารถเพ่ิมเติมไดตามความพรอมและจุดเนนของ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗

สถานศึกษา  โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน คือ ระดับชั้น

ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที ่๑ – ๖) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียนวันละ ไมเกิน ๕ ชั่วโมง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โครงสรางหลักสตูรเวลาเรียนโรงเรียนทาแสงวิทยายน 
 

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 
เวลาเรียน(ชั่วโมง/ป) 

ระดับประถมศึกษา 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 กลุมสาระการเรียนรู  

     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

     คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

     วิทยาศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ประวัติศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ภาษาตางประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม  

    หนาที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 กจิกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

  -  ชุมนุม 

๓๐ 

๔๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๓๐ 

๔๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙

 

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนทั้งป เทากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ระดับชั้น

ประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เทากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปน

พิเศษ  คือกลุมสาระการเรียนรูทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร เพ่ือพัฒนาการ อานออก เขียนได  ทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคที่ดี มีประโยชน มีความสนใจใฝรูใฝเรียน 

โดยจัด การเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเปนรายป   

 

โครงสรางหลักสูตรชั้นป   เปนโครงสรางที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา / กิจกรรม

เพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละชั้นป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสตูรชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  
 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร  ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 

ส ๑๑๒๓๑ หนาที่พลเมือง ๑ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว  ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนาร ี

 ชุมนุม 

 

๓๐ 

๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  ๑๐ 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสตูรชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  
 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 

ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร  ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 

ส ๑๒๒๓๒ หนาที่พลเมือง ๒ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว  ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน  

๓๐ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒ 

 ลูกเสือ เนตรนาร ี

 ชุมนุม 

๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสตูรชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  
 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 

ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร  ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษ  ๒๐๐ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 

ส ๑๓๒๓๓ หนาที่พลเมือง ๓ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว  ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนาร ี

 ชุมนุม 

 

๓๐ 

๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสตูรชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  

 
รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๘๐ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔

ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๘๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 

ส ๑๔๒๓๔ หนาที่พลเมือง ๔ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว  ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนาร ี

 ชุมนุม 

 

๓๐ 

๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสตูรชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๘๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 

ส ๑๕๒๓๕ หนาที่พลเมือง ๕ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว  ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนาร ี

 ชุมนุม 

 

๓๐ 

๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๖

 

 

โครงสรางหลักสตูรชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  
 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๘๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 

ส ๑๖๒๓๖ หนาที่พลเมือง ๖ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว  ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนาร ี

 ชุมนุม 

 

๓๐ 

๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  ๑๐ 

 

 

 

 

 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.  คําอธิบายรายวิชา 
           

รายวิชาของโรงเรียนทาแสงวิทยายน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

รายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย                                                   จํานวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย                                                   จํานวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย                                                   จํานวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย                                                   จํานวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย                                                   จํานวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย                                                   จํานวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

 

**************** 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

รายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร                                                 จํานวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร                                                 จํานวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร                                                 จํานวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร                                                 จํานวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร                                                 จํานวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร                                                 จํานวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

- 

**************** 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๘

 

กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร 

รายวิชาพื้นฐาน 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร                                                 จํานวน  ๔๐ ชั่วโมง 

ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร                                                 จํานวน  ๔๐ ชั่วโมง 

ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร                                                 จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร                                                 จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร                                                 จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร                                                 จํานวน  ๘๐  ชัว่โมง 

 

*************** 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ                                                 จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ                                                 จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ                                                 จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาฯ                                                 จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษาฯ                                                 จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษาฯ                                                 จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร                                                จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร                                                จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร                                                จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร                                                จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร                                                จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร                                                จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

รายวิชาเพิ่มเติม  

      ส ๑๑๒๓๑  หนาที่พลเมือง ๑             จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

      ส ๑๒๒๓๒  หนาที่พลเมือง ๒             จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

      ส ๑๓๒๓๓  หนาที่พลเมือง ๓             จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

      ส ๑๔๒๓๔  หนาที่พลเมือง ๔             จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๙

 ส ๑๕๒๓๕  หนาที่พลเมือง ๕             จํานวน  ๔๐  ชัว่โมง   

ส ๑๖๒๓๖  หนาที่พลเมือง ๖             จํานวน  ๔๐  ชัว่โมง 

 

**************** 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาฯ                                                    จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาฯ                                                    จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาฯ                                                    จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาฯ                                                    จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาฯ                                                    จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาฯ                                                    จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

 

             **************** 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

รายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ                                                      จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ                                                      จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ                                                      จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ                                                       จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ                                                       จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ                                                       จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

 

**************** 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชาพื้นฐาน 

ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพฯ                                               จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๐ 

ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพฯ                                               จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพฯ                                               จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพฯ                                               จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพฯ                                               จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

          ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพฯ                                               จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

 

**************** 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(อังกฤษ)                      

รายวิชาพื้นฐาน 

อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                                      จํานวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                                      จํานวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                                      จํานวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                                      จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                                      จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                                      จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

 

**************** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๑ 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑               เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา     

ฝกอานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ บอกความหมายของคําและขอความ ตอบคําถาม  

เลาเรื่องยอ คาดคะเนเหตุการณ เลือกอานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอ  นําเสนอเรื่องที่อาน บอก

ความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณสําคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจําวัน มีมารยาทในการอาน ฝกคัด

ลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนสื่อสารดวยคาํและประโยคงายๆ  มีมารยาทในการเขียน     

ฝกทักษะในการฟง ฟงคําแนะนํา คําสั่งงายๆและปฏิบัติตาม ตอบคําถาม เลาเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น

และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและด ูพูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค เนนมารยาทในการฟง การดูและการพูด 

ฝกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา  

เรียบเรียงคาํเปนประโยคงายๆ  ตอคําคลองจองงายๆ 

บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก ฝกทองจําบท

อาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการเขียน  กระบวนการ

แสวงหาความรู กระบวนการกลุม กระบวนการคิด การฝกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคําถาม  ตอบคําถาม  ใช

ทักษะการฟง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคณุคาของการ

อนุรักษภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

     ท ๑.๑  ป.๑/๑,   ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖,  ป.๑/๗,  ป.๑/๘ 

 ท ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 

 ท ๓.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 

 ท ๔.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔ 

 ท ๕.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒   

       รวม  ๕   มาตรฐาน    ๒๒  ตัวชี้วัด 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๓

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย           กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒          เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา     

ฝกอานออกเสียงคํา  คําคลองจอง  ขอความ  และบทรอยกรองงายๆ   อธิบายความหมายของคําและ

ขอความที่อาน  ตั้งคําถาม  ตอบคําถาม  ระบุใจความสําคัญและรายละเอียด  แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน

เหตุการณ  เลือกอานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน  อานขอเขียนเชิงอธิบาย  

และปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา  มีมารยาทในการอาน 

ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ  เขียนเรื่องสั้นๆ ตาม

จินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝกทักษะการฟง  ฟงคําแนะนํา  คําสั่งที่ซบัซอนและปฏิบัติตาม  เลาเรื่อง   บอกสาระสําคัญของเรื่อง  ตั้ง

คําถาม  ตอบคําถาม  พูดแสดงความคิดเห็น  ความรูสึก   พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค  มีมารยาทใน

การฟง  การดูและการพูด 

ฝกทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และเลขไทย  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา  

เรียบเรียงคาํเปนประโยคไดตรงตามเจตนาของการสื่อสาร  บอกลักษณะคําคลองจอง  เลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน

และภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ฝกจับใจความสําคัญจากเรื่อง  ระบุขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมสําหรับเด็ก  เพ่ือ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน  รองบทรองเลนสําหรับเด็กในทองถิ่น  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอย

กรองที่มีคุณคาตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอาน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู  

กระบวนการกลุม  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแกปญหา  การฝกปฏิบัติ  

อธิบาย  บันทึก  การตั้งคําถาม  ตอบคําถาม  ใชทักษะการฟง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  

กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคาของการ

อนุรักษภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

              ท ๑.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗, ป.๒/๘   

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

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

              ท ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 

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



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๔

        รวม  ๕  มาตรฐาน   ๒๗  ตัวชี้วัด 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๕

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                   เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา     

ฝกอานออกเสียงคํา  ขอความ  เรื่องสั้น ๆ  และบทรอยกรองงายๆ  อธิบายความหมายของคําและ

ขอความที่อาน  ตั้งคําถาม  ตอบคําถามเชิงเหตุผล   ลําดับเหตุการณ  คาดคะเนเหตุการณ  สรุปความรู  ขอคิด

จากเรื่องที่อาน เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน เลือกอานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่

อาน อานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา  อธิบายความหมายของขอมูลจากแผนภาพ  

แผนที่  และแผนภูมิ  มีมารยาทในการอาน 

ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจําวัน เขียนเรื่องตามจินตนาการ  

มีมารยาทในการเขียน 

ฝกทักษะการฟง  การดูและการพูด  เลารายละเอียด  บอกสาระสําคัญ  ตั้งคําถาม  ตอบคําถาม  พูด

แสดงความคิดเห็น  ความรูสึก  พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด 

ฝกเขียนตามหลักการเขียน  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา  ระบุชนิด  หนาที่ของคํา  ใช

พจนานุกรมคนหาความหมายของคํา แตงประโยคงายๆ แตงคาํคลองจองและคําขวัญ เลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน

และภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ   

ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรม เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน  รูจักเพลงพ้ืนบาน  เพลงกลอมเด็ก  

เพ่ือปลูกฝงความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณคดีท่ีอาน  ทองจําบทอาขยานตามที่

กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการเขียน  กระบวนการ

แสวงหาความรู กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการสื่อความ กระบวนการแกปญหา การฝก

ปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคําถาม ตอบคําถาม ใชทักษะการฟง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น  

กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณคาของการ

อนุรักษภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ท ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙ 

              ท ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖    

             ท ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖     

               ท ๔.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖     

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



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๖

รวม  ๕  มาตรฐาน    ๓๑  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                             เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา     

ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง อธิบายความหมายของคํา  ประโยคและสํานวนจากเรื่องท่ี

อาน  อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคาํถามจากเรื่องท่ีอาน  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่

อาน  คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน  โดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อาน  เพ่ือ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน เลือกอานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเรื่องที่อาน มีมารยาทในการอาน ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร

โดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน  

เขียนยอความจากเรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและมารดา  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา

คนควา  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝกทักษะการฟง การดูและการพูด  จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นเรื่องที่ฟงและดู  พูดสรุปจากการฟง

และด ู พูดแสดงความรู  ความคิดเห็นและความรูสกึเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงและดู  ตั้งคาํถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล

จากเรื่องที่ฟงและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศกึษาคนควาจากการฟง การดูและการสนทนา มีมารยาทใน

การฟง การดูและการพูด ฝกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตาง ๆ 

ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคาํ แตงประโยคไดถูกตองตามหลัก

ภาษา แตงบทรอยกรองและคําขวัญ บอกความหมายของสํานวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได 

ระบุขอคิดจากนิทานพ้ืนบานหรือนิทานคติธรรมอธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชในชีวิตจริงรอง

เพลงพ้ืนบานทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอาน 

กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  กระบวนการคิดวิเคราะหและสรุปความ  

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแกปญหา การฝกปฏิบัติอธิบาย บันทึก 

การตั้งคาํถาม ตอบคําถาม ใชทักษะการฟง การดูและการพูดพูดแสดงความคิดเห็นกระบวนการสรางความคิดรวบ

ยอด 

 เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณคาของการ

อนุรักษภาษาไทยและตัวเลขไทย   สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๗

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

               ท ๑.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘             

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

             ท ๓.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖     

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

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

รวม  ๕  มาตรฐาน    ๓๓  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๘

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                   เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา     

ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง   อธิบายความหมายของคํา  ประโยคและขอความที่เปน

การบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัย  แยกขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น   วิเคราะห  แสดงความ

คิดเห็น  อานงานเขียนเชิงอธิบาย  คําสั่ง  ขอแนะนํา  และปฏิบัติตาม  เลือกอานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจ  

มีมารยาทในการอาน 

 ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  

แผนภาพความคิด  เขียนยอความ  เขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น  

กรอกแบบรายการตาง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

 ฝกทักษะการฟง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู  ความคิดเห็นและความรูสึก  ตั้งคําถาม  ตอบ

คําถาม  วิเคราะหความ  พูดรายงาน  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด 

ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค  จําแนกสวนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทย

มาตรฐานและภาษาถิ่น  ใชคาํราชาศพัท  บอกคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย  แตงบท 

รอยกรอง  ใชสํานวนไดถูกตอง 

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน  ระบุความรู  ขอคิดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมที่

สามารถนําไปใชในชีวิตจริง  อธิบายคณุคาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบท

รอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอาน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู  

กระบวนการกลุม  กระบวนการคดิวิเคราะหและสรุปความ  กระบวนการคดิอยางมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อ

ความ  กระบวนการแกปญหา  การฝกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคาํถาม  ตอบคําถาม  ใชทักษะการฟง  การ

ดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณคาของการ

อนุรักษภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

            ท ๑.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘ 

               ท ๒.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘,  ป.๕/๙     

               ท ๓.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓, ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 

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

               ท ๕.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔      



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๙

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๓  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา     

ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง   อธิบายความหมายของคํา  ประโยคและขอความที่เปน

โวหาร  อานเรื่องสั้น ๆอยางหลากหลาย   แยกขอเท็จจริงและขอคดิเห็นจากเรื่องที่อาน  วิเคราะหและแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อานเพ่ือนําไปใชในการดําเนินชีวิต  อานงานเขียน เชิงอธิบาย  คําสั่ง  ขอแนะนํา  และ

ปฏิบัติตาม  อธิบายความหมายของขอมูลจากการอานแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิและกราฟ  เลือกอานหนังสือตาม

ความสนใจและอธิบายคุณคาที่ไดรับ  มีมารยาทในการอาน 

ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง  ชัดเจน  และ

เหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  เขียนยอความ

จากเรื่องอาน  เขียนจดสวนตัว  กรอกแบบรายการตาง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค  มีมารยาท

ในการเขียน 

ฝกทักษะการฟง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู  ความเขาใจจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู  ตั้ง

คําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู  วิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดูสื่อโฆษณา

อยางมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง  การดูและการสนทนา  พูดโนมนาวอยางมี

เหตุผลและนาเชื่อถือ  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด 

ฝกวิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค  ใชคําไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  รวบรวมและ

บอกความหมายของคําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย  ระบุลักษณะของประโยค  แตงบทรอยกรอง  

วิเคราะหเปรียบเทียบสํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต 

ฝกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน  เลานิทานพื้นบานทองถ่ินตนเองและนิทาน

พ้ืนบานของทองถ่ินอื่น  อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอานและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง  ทองจํา

บทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอย โดยใชกระบวนการอาน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู  

กระบวนการกลุม  กระบวนการคดิวิเคราะหและสรุปความ  กระบวนการคดิอยางมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อ

ความ  กระบวนการแกปญหา กระบวนการสังเกต กระบวนกรแยกขอเท็จจริง กระบวนการคนควา  กระบวนการ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๐ 

ใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร  กระบวนการใชทักษะทางภาษา  การฝกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคําถาม ตอบ

คําถาม ใชทักษะการฟง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคาของการ

อนุรักษภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ท ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  ป.๖/๙ 

 ท ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  ป.๖/๙ 

               ท ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 

               ท ๔.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 

               ท ๕.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔   

รวม  ๕   มาตรฐาน   ๓๔  ตัวชี้วัด 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร                         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑                เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคาํนวณและฝกแกปญหา จํานวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ บอกและแสดงจํานวนสิ่ง

ตาง ๆ ตามจํานวนที่กําหนด  อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับที่หลัก คาของเลขโดดใน

แตละหลัก และเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใชเครื่องหมาย 

= ≠  >  < เรียงลําดับจํานวนตั้งแต  ๓ ถึง ๕ จํานวน และหาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการ

บวก  การลบ การแกโจทยปญหาการบวก  การลบ  ของจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ  ๐  ความยาวและน้ําหนัก  

สรางโจทยปญหาพรอมท้ังแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาการบวก  การลบ  ของจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ  

๐  ระบุจํานวนที่หายไปในแบบรูปของจํานวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ๑  ทีละ ๑๐  รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ําของ

รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ที่สมาชิกใน แตละชุดที่ซ้ํามี  ๒ รูป  วัดและเปรียบเทียบความยาวเปนเซนติเมตร เปน

เมตร น้ําหนักเปนกิโลกรัมเปนขีด และใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๒

วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคําตอบของ

โจทยปญหา เม่ือกําหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนวย 

 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

  ค ๑.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 

  ค ๑.๒   ป.๑/๑   

  ค ๒.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒   

  ค ๒.๒   ป.๑/๑ 

  ค ๓.๑   ป.๑/๑  

 รวมทั้งหมด   ๑๐ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร                         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒           เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกแกปญหา จํานวนนับ ๑ ถึง ๑,๐๐๐ และ ๐ บอกและแสดงจํานวน

สิ่งตาง ๆ ตามจํานวนที่กําหนด  อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับที่หลัก คาของเลขโดด

ในแตละหลัก และเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  โดยใช



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๓

เครื่องหมาย   = ≠  >  < เรียงลําดับจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ตั้งแต  ๓ ถึง ๕ จํานวน และหาคาของตัว

ไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวก  การลบ การแกโจทยปญหาการบวก  การลบของจํานวนนับไมเกิน 

๑,๐๐๐ และ  ๐  หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการคูณของจํานวน ๑ หลักกับจํานวนไมเกิน 

๒ หลัก และประโยคสัญลักษณแสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดยที่ผลหารมี ๑ หลัก ทั้งหาร

ลงตัวและหารไมลงตัว หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหา

คําตอบของโจทยปญหา ๒ ข้ันตอนของจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหา

เก่ียวกับเวลาที่มีหนวยเดี่ยวและเปนหนวยเดียว วัดและเปรียบเทียบความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร พรอมทั้ง

แสดงวิธีการหาคําตอบของโจทยปญหาการบวก การลบความยาวที่มีหนวยเปนเมตรและเซนติเมตร วัดและ

เปรียบเทียบน้ําหนักเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด พรอมทั้งแสดงวิธีการหาคําตอบของโจทยปญหาการ

บวกการลบเก่ียวกับน้ําหนักที่มีหนวยเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความ

จุเปนลิตร จําแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคําตอบ

ของโจทยปญหา เมื่อกําหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หนวย ๕ หนวยหรือ ๑๐ หนวย 

  

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

  ค ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 

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

  ค ๒.๒   ป.๒/๑ 

  ค ๓.๑   ป.๒/๑  

 

 รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร                                 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓              เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๔ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

อานและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ จากสถานการณตาง ๆ บอก อานและเขียน

เศษสวนที่แสดงปริมาณสิ่งตาง ๆ และแสดงสิ่งตาง ๆ ตามเศษสวนที่กําหนด เปรียบเทียบเศษสวนที่ตัวเศษเทากัน 

โดยที่ตัวเศษนอยกวาหรือเทากับตัวสวน หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวกและการลบ

ของจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการคูณของจํานวน 

๑ หลักกับจํานวนไมเกิน ๔ หลักและจํานวน ๒ หลักกับจํานวน ๒ หลัก หาคาของตัวไมทราบคาในประโยค

สัญลักษณแสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก และหาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคนและ

แสดงวิธีการหาคําตอบของโจทยปญหา ๒ ขั้นตอนของจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาผลบวกและแสดง

วิธีหาคําตอบของโจทยปญหาการบวกของเศษสวนที่มีตัวสวนเทากันและผลบวกไมเกิน ๑ และหาผลลบพรอมทัง้

แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาการลบของเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน ระบุจํานวนที่หายไปในแบบรูปของ

จํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทา ๆ กัน แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับเงิน เวลาและระยะเวลา 

เลือกใชเครื่องมือความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของสิ่งตาง ๆ เปนเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและ

เซนติเมตร คาดคะเนความยาวเปนเมตรและเปนเซนติเมตร เปรียบเทียบความยาวและแสดงวิธีหาคําตอบของ

โจทยปญหาเก่ียวกับระหวางเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณตาง ๆ 

เลือกใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ําหนักเปนกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ําหนักเปน

กิโลกรัมและเปนขีด เปรียบเทียบน้ําหนักและแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับน้ําหนักท่ีมีหนวยเปน

กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณตาง ๆ เลือกใชเครื่องตวงที่เหมาะสม วัดและเปรียบเทียบ

ปริมาตร ความจุเปนลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนและแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรและ

ความจุเปนลิตรและมิลลิเมตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจํานวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิ

รูปภาพและใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคําตอบของโจทยปญหา เขียนตารางทางเดียวจากขอมูลท่ีเปน

จํานวนนับและใชขอมูลจากตารางทางเดียวในการหาคําตอบของโจทยปญหา 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

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

ค ๑.๒  ป.๓/๑  

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

ป.๓/๑๒, ป.๓/๑๓    

ค ๒.๒  ป.๓/๑,  

ค ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒   

   

 รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๕

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร                         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔                  เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝกทักษะการอานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับที่

มากกวา ๑๐๐,๐๐๐  พรอมทั้งเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณตาง 

ๆ บอก อานและเขียนเศษสวน จํานวนคละแสดงปริมาณสิ่งตาง ๆ และแสดงสิ่งตาง ๆ ตามเศษสวน จํานวนคละที่

กําหนด เปรียบเทียบ เรียงลําดับเศษสวนและจํานวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง อานและเขียน

ทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง แสดงปริมาณของสิ่งตาง ๆ ตามทศนิยมท่ีกําหนด เปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยม

ไมเกิน ๓ ตําแหนง และประมาณผลลัพธของการบวก การลบการคูณ การหาร จากสถานการณตาง ๆ อยาง

สมเหตุสมผล หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ แสดงการบวก การลบของจํานวนนับที่มากกวา 

๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ แสดงการคูณของจํานวนหลายหลัก ๒ จํานวน ท่ีมีผลคูณไมเกิน ๖ หลัก และแสดงการหารที่

ตัวตั้งไมเกิน ๖ หลัก ตัวหารไมเกิน ๒ หลัก หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับ และ ๐ แสดงวิธี

หาคําตอบของโจทยปญหา ๒ ขั้นตอนของจํานวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สรางโจทยปญหา ๒ ขั้นตอน

ของจํานวนนับ และ ๐ พรอมทั้งหาคําตอบ หาคําตอบและแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาการบวก การลบของ

เศษสวนและจํานวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไมเกิน ๓ 

ตําแหนง และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาการบวก การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง  

แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา วัดและสรางมุมโดยใชโพรแทรกเตอร  แสดงวิธีหา

คําตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จําแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม 

สวนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณแสดงมุม สรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกําหนดความยาวของดาน และใช

ขอมูลจากแผนภูมิแทง ตารางสองทางในการหาคําตอบของโจทยปญหา   

 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

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

ป.๔/๑๒, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔, ป.๔/๑๕, ป.๔/๑๖             

ค ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓     

ค ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒   

ค ๓.๑  ป.๔/๑       

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๖ 

 รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร                         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕                            เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

เขียนเศษสวนที่มีตัวสวนเปนตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหา

คําตอบของโจทยปญหาโดยใชบัญญัติไตรยางศ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษสวนและจํานวนคละ 

แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาการบวก การลบ การคณู การหารเศษสวน ๒ ข้ันตอน หาผลคูณของทศนิยม ที่

ผลคณูเปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง หาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนนับหรือทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง และตัวหาร

เปนจํานวนนับ ผลหารเปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาการบวก การลบ การ

คูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหารอยละไมเกิน ๒ ขั้นตอน 

แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับความยาว น้ําหนัก ท่ีมีการเปลี่ยนหนวยและเขียนในรูป

ทศนิยม แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรง

สี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยก

ปูน สรางเสนตรงหรือสวนของเสนตรงใหขนานกับเสนตรงหรือสวนของเสนตรงที่กําหนดให จําแนกรูปสี่เหลี่ยม

โดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ เม่ือกําหนดความยาวของดานและขนาดของมุมหรือ

เมื่อกําหนดความยาวของเสนทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม 

ใชขอมูลจากกราฟเสนในการหาคําตอบของโจทยปญหา และเขียนแผนภูมิแทงจากขอมูลที่เปนจํานวนนับ 

 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

ค ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ , ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙     

ค ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   

ค ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔  

ค ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒    



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๗

  

 รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน    

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร                             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖          เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

เปรียบเทียบ เรียงลําดับ เศษสวนและจํานวนคละจากสถานการณตาง ๆ เขียนอัตราสวนแสดงการ

เปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากขอความหรือสถานการณ โดยที่ปริมาณแตละปริมาณเปนจํานวนนับ หา

อัตราสวนที่เทากับอัตราสวนท่ีกําหนดให หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนับไมเกิน ๓ จํานวน แสดงวิธีหา

คําตอบของโจทยปญหาโดยใชความรูเก่ียวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธของการบวก ลบ คูณ หารระคนของ

เศษสวนและจํานวนคละ แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเศษสวนและจํานวนคละ ๒ – ๓ ข้ันตอน หาผลหาร

ของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาการบวก การ

ลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ข้ันตอน แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาอัตราสวน ปญหารอยละ ๒ – ๓ 

ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและหาคําตอบของปญหาเก่ียวกับแบบรูป  

แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุม

ฉาก และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ความยาว

รอบรูปและพื้นที่ของวงกลม จําแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สรางรูปสามเหลี่ยมเมื่อกําหนด

ความยาวของดานและขนาดของมุม  บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตาง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่

ประกอบจากรูปคลี่และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิต ิ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๘

ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคําตอบของโจทยปญหา 

 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

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

          ป.๖/๑๒   

ค ๑.๒ ป.๖/๑    

ค ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  

ค ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    

ค ๓.๑ ป.๖/๑   

 

 รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๙

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร                                                            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

 ระบุชื่อพืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณตางๆที่ไดจากการสํารวจบอกสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในบริเวณท่ี

พืชและสัตวอาศัยอยูในบริเวณที่สํารวจบรรยายลักษณะและบอกหนาท่ีสวนตางๆของรางกายมนุษย สัตวและพืช



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๐

รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตางๆของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรมตางๆจากขอมูลที่รวบรวม

ได  ตระหนักถึงความสําคัญของสวนตางๆของรางกายของตนเองและการดูแลสวนตางๆอยางถูกตองและปลอดภัย

อธิบายสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุท่ีทําจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  

ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุมวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได  บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง

จากหลักฐานเชิงประจักษ  ระบุดาวที่ปรากฏบนทองฟาในเวลากลางวันและกลางคืนจากขอมูลที่รวบรวมได  

อธิบายสาเหตุที่มองไมเห็นดวงดาวสวนใหญในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ  อธิบายลักษณะภายนอก

ของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ 

ว ๑.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒   

ว ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒   

ว ๒.๓   ป.๑/๑   

ว ๓.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒   

ว ๓.๒   ป.๑/๑   

ว ๔.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕  

 

รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๑

ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร                                                           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่๒                                                               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

ระบุวาพืชตองการแสงและน้ําเพ่ือการเจริญเติบโตโดยใชขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษตระหนักถึงความ

จําเปนที่พืชตองการไดรับน้ําและแสงเพ่ือการเจริญเติบโตโดยดูแลพืชใหไดรับสิ่งดังกลาวอยางเหมาะสม สราง

แบบจําลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  เปรียบเทียบลักษณะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตจากขอมูลที่รวบรวม

ได เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุไปประยุกตใชในการทําวัสดุในชีวิตประจําวัน  อธิบายสมบัติท่ีนําวัสดุ

มาผสมกันโดยใชหลักฐานเชิงประจักษการนํามาทําเปนวัสดุในการใชงานการนํากลับมาใชใหมตระหนักถึง

ประโยชนของการนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม  บรรยายแนวทางการเคลื่อนที่ของแสงจากแหลงกําเนิดแสงและ

อธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ  ตระหนักในการเห็นคุณคาของความรูของการมองเห็นโดย

เสนอแนะแนวทางการปองกันอันตรายจากการมองเห็นวัตถุในที่มีแสงสวางไมเหมาะสม  ระบุสวนประกอบของดิน

และจําแนกชนิดของดินโดยใชลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเปนเกณฑ อธิบายการใชประโยชนจากดินจากขอมูลที่

รวบรวมได 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  

ว ๑.๓   ป.๒/๑   

ว ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 

ว ๒.๓   ป.๒/๑, ป.๒/๒  

ว ๓.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒ 

ว ๔.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 

 

รวมทั้งหมด  ๑๖ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๒

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร                                                   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่๓                                                               เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

บรรยายสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตโดยใชขอมูลจากที่รวบรวมได ตระหนักถึง

ประโยชนของอาหาร น้ําและอากาศโดยการดูแลตนเองและสัตวใหไดรับสิ่งเหลานี้อยางเหมาะสม  สราง

แบบจําลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตวและเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตวบางชนิดคุณคาของชีวิตสัตวโดยไม

ทําใหวัฏจักรชีวิตของสัตวเปลี่ยนแปลง อธิบายวาวัตถุประกอบกันเปนวัตถุชิ้นใหมไดโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําใหรอนขึ้นหรือทําใหเย็นลงโดยใชหลักฐานเชิงประจักษระบุผลของแรง

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ เปรียบเทียบและยกตัวอยางแรงสัมผัสและแรงสัมผัส

ที่มีผลตอการเคลื่อนที่การจําแนกวัตถุโดยใชการดึงดูดกับแมเหล็กเปนเกณฑระบุขั้วแมเหล็กและพยากรณผลที่

เกิดขึ้นระหวางขั้วแมเหล็กเมื่อนํามาเขาใกลกันจากหลักฐานเชิงประจักษ ยกตัวอยางการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไป

เปนอีกพลังงานหนึ่ง การทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาและระบุแหลงพลังงานในการผลิตไฟฟาประโยชนของ

ไฟฟาโดยการนําเสนอวิธีการใชอยางประหยัดและปลอดภัย 

 อธิบายแบบรูปเสนทางการข้ึนละตกของดวงอาทิตยการเกิดกลางวันกลางคนืและการกําหนดทิศโดยใช 

แบบจําลองตระหนักถึงความสําคัญของดวงอาทิตยประโยชนของดวงอาทิตยตอสิ่งมีชีวิต 

 

 รหัสตัวชี้วัด 

ว ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔     

ว ๒.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒   

ว ๒.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 

ว ๒.๓   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 

ว ๓.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓    

ว ๓.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  

ว ๔.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 

 

 รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร                                                     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่๔                                                                เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

บรรยายหนาที่ของราก ลําตน ใบและดอกของพืชดอกโดยใชขอมูลที่รวบรวมได  จําแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช

ความเหมือนและความแตกตางของลักษณะของสิ่งมีชีวิต ออกเปนกลุมพืช กลุมสัตวและกลุมที่ไมใชพืชและสัตว    

จําแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอกโดยใชการมีดอกเกณฑ โดยใชขอมูลที่รวบรวมได จําแนกสัตวออกเปน

สัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง โดยใชการมีกระดูกสันหลังเปนเกณฑ โดยใชขอมูลที่รวบรวมได    

บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตไดของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา กลุมสัตวสะเทน้ําสะเทินบก กลุม

สัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเลียงลูกดวยนม และตัวอยางสิ่งมีชีวิตในแตละกลุม เปรียบเทียบสมบัติทาง

กายภาพ ดานความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอนและการนําไฟฟาของวัสดุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษจาก

การทดลองและระบุการนําสมบัติเรื่องความแข็งสภาพยืดหยุนการนําความรอนและการนําไฟฟาของวัสดุไปใชใน

ชีวิตประจําวันผานกระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืนโดยการอภิปรายเก่ียวกับสมบัติทาง

กายภาพของวสัดุอยางมีเหตุผลจากการทดลอง เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ จากขอมูลที่ไดจากการ

สังเกตมวล การตองการที่อยูรูปรางและปริมาตรของสสาร ใชเครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง ๓ 

สถานะ ระบุผลของแรงโนมถวงที่มีตอวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ําหนักของวัตถุ   

บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ จําแนกวัตถุเปน

ตัวกลางโปรงใส ตัวกลางโปรงแสงและวัตถุทึบแสงโดยใชลักษณะการมองเห็นสิ่งตางๆผานวัตถุนั้นเปนเกณฑจาก

หลักฐานเชิงประจักษ อธิบายแบบรูปเสนทางการข้ึนและตกของดวงจันทร โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ สราง

แบบจําลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของดวงจันทรและพยากรณรูปรางของดวงจันทร   



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๔ 

สรางแบบจําลองแสดงองคประกอบของระบบสุริยะและอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะหตางๆ

จากแบบจําลอง 

 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๒  ป.๔/๑ 

ว ๑.๓   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  

ว ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 

ว ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

 ว ๒.๓  ป.๔/๑ 

ว ๓.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

ว ๘.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕  

 

 รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร                                           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่๕                                                              เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

บรรยายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวของ

สิ่งมีชีวิตในแตละแหลงที่อยู อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต

กับสิ่งไมมีชีวิตเพ่ือประโยชนตอการดํารงชีวิต เขียนโซอาหารและระบุบทบาทหนาที่ของสิ่งสิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิต

และผูบริโภคในโซอาหาร ตระหนักในคุณคาของสิง่แวดลอมที่มีตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยมีสวนรวมในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอแมสูลูกของ พืช สัตว และ มนุษย   

แสดงความอยากรูอยากเห็นโดยการถามคําถามเก่ียวกับลักษณะที่คลายคลึงกันของตนเองกับพอแม อธิบายการ

เปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทําใหสสารรอนข้ึนหรือเย็นลง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ อธิบายการละลายของสาร

ในน้ํา โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ วิเคราะหและระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได   



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๕ 

อธิบายวิธีการหาแรงลัพธของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทําตอวัตถุในกรณีที่วัตถุอยูนิ่งจากหลักฐานเชิง

ประจักษ เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําตอวัตถุที่อยูในแนวเดียวกันและแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ ใชเครื่องชั่ง

สปริงในการวัดแรงที่กระทําตอวัตถุ ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก

หลักฐานเชิงประจักษ เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีอยูในแนวเดียวกันที่กระทําตอวัตถุ อธิบายการ

ไดยินเสียงผานตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ ระบุตัวแปรทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียง

ต่ํา ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงคอย วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับ

เสียง ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 

เปรียบเทียบความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษจากแบบจําลอง  ใชแผนท่ีดาวระบุตําแหนงและเสนทาง

การขึ้นและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟาและอธิบายแบบรูปเสนทางการข้ึนและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟา

ในรอบป เปรียบเทียบปริมาณน้ําในแตละแหลงและระบุปริมาณน้ําที่มนุษยสามารถนํามาใชประโยชนไดจากขอมูล

ที่รวบรวมได ตระหนักถึงคุณคาของน้ําโดยนําเสนอแนวทางการใชน้ําอยางประหยัดและการอนุรักษน้ํา   สราง

แบบจําลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ําในวัฏจักรน้ํา เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง และ

น้ําคางแข็ง จากแบบจําลอง เปรียบเทียบกระบวนการเกิด ฝน หิมะ และลูกเห็บ จากขอมูลที่รวบรวมได 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   

ว ๑.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒  

ว ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   

ว ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    

ว ๒.๓   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    

ว ๓.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒   

ว ๓.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕      

ว ๔.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕   

รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร                                          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่๖                                                                เวลา  ๘๐   ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

ระบุสารอาหารและบอกประโยชนของสารอาหารแตละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทานบอก

แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารใหไดสารอาหารครบถวนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย รวมท้ังความ

ปลอดภัยตอสุขภาพ ตระหนักถึงความสําคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีสารอาหาร

ครบถวนในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยตอสุขภาพ สรางแบบจําลองระบบยอยอาหาร



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๖

และบรรยายหนาที่ของอวัยวะในระบบยอยอาหาร รวมทั้งอธิบายการยอยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร    

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบยอยอาหาร โดยการบอก แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบยอยอาหาร

ใหทํางานเปนปกติ อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การรอน การใชแมเหล็กดึงดูด  

การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ รวมท้ังระบุวิธีแกปญหาในชีวิตประจําวัน

เกี่ยวกับการแยกสาร อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟาซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผานการขัดถูโดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ ระบุสวนประกอบและบรรยายหนาท่ีของแตละสวนประกอบของวงจรไฟฟาอยางงายจากหลักฐานเชิง

ประจักษ เขียนแผนภาพและตอวงจรไฟฟาอยางงาย ออกแบบการทดลองดวยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการ

และผลของการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม ตระหนักถึงประโยชนของความรูของการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมโดย

บอกประโยชนและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีที่เหมาะสมในการ

อธิบายการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน ตระหนักถึงประโยชนของความรูของการตอไฟฟาแบบ

อนุกรม แบบขนาน อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการ

เกิดเงามืดเงามัว สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา    

อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และการใชประโยชนในชีวิตประจําวันจากขอมูลท่ีรวบรวมได    

เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร สรางแบบจําลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดําบรรพ

และคาดคะเนสภาพแวดลอมในอดีตของซากดึกดําบรรพ การเกิดลมบก ลมทะเล มรสุมรวมทั้งอธิบายผลที่มีตอ

สิ่งมีชวีิตและสิ่งแวดลอมจากแบบจําลอง อธิบายผลของมรสุมตอการเกิดฤดูของประเทศไทย จากขอมูลที่รวบรวม 

บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ําทวม การกัดเซาะชายฝงดินถลม แผนดินไหว    ตระหนักถึงผลกระทบของ

ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนําเสนอแนวทางในการเฝาระวังและปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ

และธรณีพิบัติภัย ที่อาจเกิดในทองถ่ิน อธิบายการเกิดปรากฏการณเรือนกระจกและผลของปรากฏการณเรือน

กระจกตอสิ่งมีชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบองปรากฏการณเรือนกระจกโดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลด

กิจกรรมท่ีกอใหเกิดแก็สเรือนกระจก 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕   

ว ๒.๑   ป.๖/๑  

ว ๒.๒   ป.๖/๑ 

ว ๒.๓   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘   

ว ๓.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒ 

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

ว ๔.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 

 รวมทั้งหมด  ๓๐  ตัวชี้วัด 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๘ 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห  พุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ แบบอยางการดําเนินชีวิต และขอคิด

จากประวัติสาวก  ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด ความหมาย ความสําคัญและเคารพพระ

รัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ สวดมนต แผเมตตา   มีสติ  

บําเพ็ญประโยชนตอวัด  แสดงตนเปนพุทธมามกะหรือศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ  ปฏิบัติในศาสนพิธี  

พิธีกรรมและวันสําคัญทางศาสนาตามท่ีกําหนดไดถูกตอง  ประโยชนและปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว

และโรงเรียน อธิบาย ยกตัวอยางความสามารถและความดี บอกประโยชนผลจากการกระทําของตนเอง  ผูอ่ืน 

โครงสราง บทบาท หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน บทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเองในครอบครัวและ

โรงเรียน มีสวนรวมในการตัดสินใจ และทํากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย 

สินคาและบริการที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  การใชจายเงินในชีวิตประจําวันไมเกินตัวและประโยชนของการ

ออม  การใชทรัพยากรในชีวิตประจําวันอยางประหยัด  ความจําเปนของการทํางานที่สุจริต  จําแนกสิ่งตาง ๆ  

รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น  ระบุความสัมพันธของตําแหนง  ระยะ  ทิศของสิ่งตาง ๆ  

รอบตัว  ทิศหลัก  ใชแผนผังงาย ๆ  ในการแสดงตําแหนงของสิ่งตางๆ ในหองเรียน สังเกตและเปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงของอากาศในรอบวัน บอกสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่สงผลตอความเปนอยูของมนุษย การ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว มีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมที่บานและชั้นเรียน 

โดยใชกระบวนการตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล กระบวนการการจัดการขอมูล 

กระบวนการการวิเคราะหขอมูล กระบวนการการสรุปเพื่อตอบคําถาม กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  

กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุม  กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา ใช

ทักษะทางภูมิศาสตรดานการสังเกต การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร รวมถึงทักษะดานการสื่อสาร 

เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ใหเหตุผล รวมถึงการตัดสินใจอยางเปนระบบ สามารถนําไปปฏิบัติใน

การดําเนินชีวิต  มีความสามารถทางภูมิศาสตร ทักษะทางภูมิศาสตร และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ดานการ

สื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  

ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติ

สุขในสังคมไทยและสังคมโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูประชาคมอาเซียน 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ส๑.๑  ป.๑/๑-๔ 

 ส๑.๒  ป.๑/๑-๓ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๙ 

 ส๒.๑  ป.๑/๑-๒ 

 ส๒.๒  ป.๑/๑-๓ 

 ส๓.๑  ป.๑/๑- ๓ 

 ส ๓.๒  ป.๑/๑ 

 ส๕.๑  ป.๑/๑-๕ 

 ส๕.๒  ป.๑/๑-๓ 

 

  รวม  ๒๔ ตัวชี้วัด 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒                        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

สังเกต ศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูล อภิปราย ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบเบื้องตนของ

ศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คมัภีร และการใชภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม การบําเพ็ญ

ประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยูรวมกันอยางเปนสุข ศาสนพิธี และพิธีกรรมในวัน

สําคัญของศาสนา  การบริหารจิต การเจริญปญญาเบื้องตน การทําความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน 

การปฏิบัติตนตามคําแนะนําเก่ียวกับศลีธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม การเปนพลเมืองด ี ในสังคมประชาธิปไตย 

การยอมรับ การเคารพสิทธิ และหนาที่ของตนเอง เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว สิทธิของบุคคลท่ีพึงไดรับการ

คุมครอง การขัดเกลาของสังคม คานิยม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถิ่น  ความสัมพันธ

ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหนาท่ีของตนเอง การแกปญหาความขัดแยง ขอตกลง กฎ กติกา ระเบียบใน

โรงเรียน ความหมาย และความสําคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชนของรายรับ–รายจายของครอบครัว ตัดสินใจ

เลือกอยางเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของชุมชน การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ ประโยชนของ

ธนาคาร ภาษีที่เก่ียวของในชีวิตประจําวันลักษณะทางกายภาพ องคประกอบของแผนผังแผนที่ ตําแหนง ระยะ

ทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติรูคุณคาของธรรมชาติ การสรางสรรคสิ่งแวดลอมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากร

กับสิ่งแวดลอม การฝกสังเกตสิ่งตางๆรอบตัว โดยใชกระบวนการสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการ

กลุม กระบวนการแกปญหา  

เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซือ่สัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ 

สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๐

ส ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗       

ส ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  

ส ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔          

ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  

ส ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔         

ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  

ส ๕.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓        

ส ๕.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔           

       รวม   ๘   มาตรฐาน  ๒๘  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๑

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓                        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

            อธิบายความสําคัญของพุทธศาสนาที่ตนนับถือ  สรุปพุทธประวัติศาสดาที่นับถือ  บอกแบบอยางการ

ดําเนินชีวิต  และขอคิดจากประวัติสาวก  ชาดกและศาสนิกชนตัวอยาง  บอกความหมาย  ความสําคัญของ

พระไตรปฎก  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาทในพุทธศาสนา  ฝกสวดมนตไหวพระ

และแผเมตตา  บอกชื่อศาสดาและความสําคัญของศาสนาท่ีตนนับถือ  และศาสนาอ่ืน ๆ  ฝกปฏิบัติมารยาทตอ

สาวกศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น ๆ   ฝกปฏิบัติมรรยาท ตอสาวก  ศาสนสถาน  ศาสนวัตถุ  ปฏิบัติตนใน 

ศาสนพิธี   พิธีกรรมในวันสําคัญของพระพุทธศาสนา  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ  สรุปการปฏิบัติตนตาม

ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและทองถิ่น  พฤติกรรมของตนเองและผูอื่นในการ  ความสําคัญของ

วันหยุดราชการ  บุคคลที่เปนประโยชนตอชุมชนและทองถ่ินของตนเอง  บทบาทหนาที่ของสมาชิกของชุมชนใน

การรวมกิจกรรมตาง ๆ บอกความแตกตางของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทน  การเปลี่ยนแปลงของ

บุคคลในโรงเรียน  ชุมชน  ปจจัย  ๔  ที่จําเปนในการดํารงชีวิต  วิเคราะหบัญชีรายรับ – รายจาย  ของตนเอง  

การใชทรัพยากรในการผลิตและบริโภค  บอกสินคาและบริการที่ภาครัฐและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี  

การแขงขันทางการคามีผลทําใหราคาสินคาลดลง  ใชแผนที่  แผนผัง  และภาพถาย  ในการหาขอมูลทาง

ภูมิศาสตรในชุมชน  เขียนตําแหนงที่ตั้งสัมพันธของสถานที่สําคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน  บอกความสัมพันธ

ของภูมิประเทศ  ภูมิอากาศที่มีผลตอสภาพสังคมในชุมชน  บอกสภาพแวดลอมในชุมชนในอดีตและปจจุบัน  การ

พ่ึงพาสิ่งแวดลอมในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของมนุษยในชุมชน  มลพิษที่เกิดจากการกระทําของ

มนุษย  ความแตกตางของลักษณะของเมืองและชนบท  การเพ่ิมและสูญเสียสิ่งแวดลอมที่ทําใหชุมชนเปลี่ยนแปลง 

โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการคนควาสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล  

การจัดการขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสรุปเพ่ือตอบคําถาม  การทํางานกลุมกระบวนการสืบเสาะหาขอมูล ใช

ทักษะทางภูมิศาสตรดานการสังเกต การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร  รวมถึงทักษะดานการสื่อสารและ

เทคโนโลย ี นํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิต  มีความสามารถทางภูมิศาสตร  

กระบวนการทางภูมิศาสตร  ทักษะทางภูมิศาสตร  และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ดานการสื่อสาร  ความสามารถ

ในการคิด  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มี

วินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกโดยยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูประชาคม

อาเซียน   

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๒

               มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

                       ส๑.๑ ป.๓/๑-๗  

                       ส๑.๒  ป.๓/๑-๓  

                       ส๒.๑  ป.๓/๑-๔ 

                       ส๒.๒ ป.๓/๑-๓ 

                       ส๓.๑  ป.๓/๑-๓ 

                       ส๓.๒ ป.๓/๑-๓  

                       ส๕.๑ ป.๓/๑-๓ 

                       ส๕.๒ ป.๓/๑-๕      

                  รวม  ๓๑   ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาเก่ียวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนา การทําความดี การประกอบ ศาสนพิธี พุทธประวัติ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย ไตรสิกขา ชาวพุทธตัวอยาง โอวาท ๓ มงคล ๓๘ เบญจศีล เบญจ

ธรรม พรหมวิหาร ๔ พุทธศาสนาสุภาษิต การสวดมนตไหวพระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผเมตตา ฝกการ

ยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอยางมีสต ิหลักธรรมในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท ประวัติศาสดาของศาสนา

ตางๆความสําคัญ การแสดงความเคารพ การทําความดีของบุคคลตัวอยาง  การสวดมนต มรรยาทตางๆ ความ

กตัญูกตเวที การปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมประชาธิปไตย สิทธิพื้นฐานของเด็ก วัฒนธรรมในภาคตางๆ การอยู

รวมกันอยางสันติสุข อํานาจอธิปไตย ความสําคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทหนาที่ของ

พลเมืองในการเลือกตั้ง ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย  สินคาและการบริการ ปจจัยที่มีผลตอการเลือก

ซื้อสินคาและบริการ สิทธิพ้ืนฐานของผูบริโภค หลักการและวิธีการเลือกบริโภค เครื่องหมายรับรองคุณภาพ 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต อาชีพ สินคาและบริการ

ตางๆ ที่มีในชุมชน การพ่ึงพาอาศัยกัน การสรางความเขมแข็งในชุมชน ความหมายของประเภทของเงิน หนาที่

เบื้องตนของเงิน สกุลเงินสําคัญที่ใชในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ   สืบคน  อธิบาย และระบุขอมูล

ลักษณะทางกายภาพ ที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญในจังหวัดดวยแผนที่และรูปถาย วิเคราะห และ

อธิบาย ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  พรอมทั้งนําเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม

ตอการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัดโดยใชกระบวนการคิด   กระบวนการคนควาสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  

กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา การตั้งคําถามเชิง



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๔ 

ภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล  การจัดการขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสรุปเพ่ือตอบคําถาม  การทํางานกลุม    

กระบวนการสืบเสาะหาขอมูล ใชทักษะทางภูมิศาสตรดานการสังเกต การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร  รวมถึง

ทักษะดานการสื่อสารและเทคโนโลย ีนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

              เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิต  มีความสามารถทาง

ภูมิศาสตร  กระบวนการทางภูมิศาสตร  ทักษะทางภูมิศาสตร  และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  ดานการสื่อสาร  

ความสามารถในการคิด  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  

ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  

สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  โดยยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

นําไปสูประชาคมอาเซียน 

 

           มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

               ส๑.๑  ป.๔/๑-๘ 

               ส๑.๒  ป.๔/๑-๒ 

               ส๑.๓  ป.๔/๓ 

               ส๒.๑  ป.๔/๑-๕   

               ส๒.๒  ป.๔/๑-๓ 

               ส ๓.๑  ป.๔/๑-๓  

               ส ๓.๒  ป.๔/๑-๒ 

               ส ๕.๑  ป.๔/๑-๓  

               ส ๕.๒  ป.๔/๑-๓ 

                  

            รวม  ๓๐ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๕                เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

        ศึกษามรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับจากพระพุทธศาสนา  สรุปพุทธประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ  ประพฤติ

ตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิต  และขอคิดจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเลา และศาสนิกชน  อธิบาย

องคประกอบและความสําคัญของพระไตรปฎก  แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธ

ศาสนา  ฝกสวดมนตไหวพระและแผเมตตา  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  ที่ตนนับถือเพ่ือพัฒนาตนและ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๖ 

สิ่งแวดลอม  จัดพิธีกรรมทางศาสนาอยางประหยัด  การปฏิบัติตนในศาสนพิธีกรรมในวันสําคัญของพุทธศาสนา  

ฝกปฏิบัติมรรยาทตอสาวก  ศาสนสถาน  ศาสนวัตถุ  สถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพหนาที่ของพลเมืองด ี วิธี

ปองกันการละเมิดสิทธิเด็ก  วัฒนธรรมไทยตอการดําเนินชีวิตในสังคมไทย  การอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญา

ทองถิ่นในชุมชน  บอกโครงสรางการปกครองในทองถิ่น  บทบาทและหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น  ประโยชนท่ี

ชุมชนไดรับจากการปกครองสวนทองถ่ิน  ปจจัยในการผลิตสินคาและบริการ  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง  

หลักการสําคัญ  และประโยชนของสหกรณ  อธิบายบทบาทหนาที่เบื้องตนของธนาคาร  ผลดีและผลเสียของการ

กูยืมเงิน  บอกแหลงขอมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตรของทองถิ่น  บอกตําแหนง  ระยะทิศทางของภูมิภาค

ของตนเอง   บอกลักษณะภูมิลักษณที่สําคัญของตนเอง  เชน  แมน้ํา  ภูเขา  ปาไม  บอกความสัมพันธของลักษณะ

ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง  สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ

การยายถิ่นของประชากรในภูมิภาค  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติท่ีกอใหเกิดวิถีชีวิต และการสรางสรรค

วัฒนธรรมในภูมิภาค  ผลจากการรักษาและการทําลายสภาพแวดลอม 

ในภูมิภาค โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการคนควาสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล  

การจัดการขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสรุปเพื่อตอบคําถาม  การทํางานกลุมกระบวนการสืบเสาะหาขอมูล ใช

ทักษะทางภูมิศาสตรดานการสังเกต การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร  รวมถึงทักษะดานการสื่อสารและ

เทคโนโลย ี นํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิต  มีความสามารถทางภูมิศาสตร  

กระบวนการทางภูมิศาสตร  ทักษะทางภูมิศาสตร  และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ดานการสื่อสาร  ความสามารถ

ในการคิด  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มี

วินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกโดยยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูประชาคม

อาเซียน   

 

            มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

                       ส๑.๑  ป.๕/๑-๗  

                       ส๑.๒  ป.๕/๑-๓ 

                       ส๒.๑  ป.๕/๑-๔ 

                       ส๒.๒  ป.๕/๑-๓ 

                        ส๓.๑  ป.๕/๑-๓ 

                        ส๓.๒  ป.๕/๑-๒ 

                            ส๕.๑  ป.๕/๑-๓ 

                            ส๕.๒  ป.๕/๑-๓ 

           รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๘ 

 

 

  

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

        วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ  ประพฤติ

ตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิต  และขอคิดจากประวัติสาวก  ชาดกเรื่องเลาและศาสนิกชน  วิเคราะห

ความสําคัญและเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธศาสนา  บอกแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  การ

ทําความดีของบุคคลตัวอยางในประเทศ  ฝกสวดมนตไหวพระและแผเมตตา  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา

ที่ตนนับถือเพ่ือแกปญหาอบายมุข  และสิ่งเสพตอด  อธิบายหลักธรรมสําคัญของศาสนาอ่ืน ๆ บอกลักษณะสําคัญ

ของสาสนพิธีกรรมและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมเมื่อเขารวมพิธี  ศึกษาเก่ียวกับสถานที่ตาง ๆ ในศาสนสถาน  

ฝกปฏิบัติมรรยาทตอสาวก  ศาสนสถาน  ศาสนวัตถุ  บอกประโยชนของศาสนพิธี  พิธีกรรม  และกิจกรรมในวัน

สําคัญทางศาสนา  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ  กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของครอบครัวและชุมชน  

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและธํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม  การแสดงมารยาทไทยในสังคม  วัฒนธรรมของคน

ในภาคตาง ๆ ในสังคมไทย  บอกแหลงขอมูล  ขาวสาร  เหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  บทบาทหนาที่ของ

การปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐบาล  กิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมประชาธิปไตยในทองถ่ินและประเทศ  ความสําคัญ

ในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  หลักการสําคัญและประโยชนของสหกรณ  บทบาทของ

ผูบริโภคที่ดี  บอกวิธีและประโยชนของการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน  อธิบายความสัมพันธระหวางผูผลิตผูบริโภค  

ธนาคารและรัฐบาล  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในทองถ่ิน  บอกเครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีแสดงลักษณะทาง

กายภาพของประเทศ  บอกความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณทางธรรมชาติของประเภท

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคมในประเทศ  ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนสภาพธรรมชาติใน

ประเทศจากอดีตถึงปจจุบัน  การจัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชน 

           โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการคนควาสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล  

การจัดการขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสรุปเพ่ือตอบคําถาม  การทํางานกลุมกระบวนการสืบเสาะหาขอมูล ใช

ทักษะทางภูมิศาสตรดานการสังเกต การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร  รวมถึงทักษะดานการสื่อสารและ

เทคโนโลย ี นํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิต  มีความสามารถทางภูมิศาสตร  

กระบวนการทางภูมิศาสตร  ทักษะทางภูมิศาสตร  และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ดานการสื่อสาร  ความสามารถ

ในการคิด  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มี



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๙ 

วินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกโดยยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูประชาคม

อาเซียน   

 

           มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

                     ส   ๑.๑  ป.๖/๑-๙         

                     ส   ๑.๒  ป.๖/๑-๔ 

                     ส   ๒.๑  ป. ๖/๑ -๕  

                     ส    ๒.๒ ป.๖/๑-๓ 

                    ส    ๓.๑  ป.๖/๑-๓ 

                    ส   ๓.๒  ป.๖/๑-๒ 

                    ส    ๕.๑  ป.๖/๑-๒ 

                    ส    ๕.๒  ป.๖/๑-๓     

              รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร                  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑                          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและใชปฏิทินในการบอกวัน เดือน ป ที่ใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีท้ังระบบสุริยคติและจันทรคติ คําที่

แสดงชวงเวลาเพ่ือใชเลาเหตุการณปจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเชา ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ํา และเรียงลําดับ

เหตุการณในชีวิตประจําวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใชทักษะการสังเกต การบอกเลา การเชื่อมโยง เพื่อให

สามารถใชเวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณในปจจุบันและใชคาํแสดงชวงเวลาเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นได 

รูวิธีสืบคนประวัติความเปนมาของตนเองและครอบครัวอยางงายๆโดยสอบถามผูเกี่ยวของและการบอก

เลาเรื่องราวที่สืบคนได โดยใชทักษะการสอบถาม การรวบรวมขอมูล การสรุปความ การเลาเรื่อง เพื่อฝกทักษะ

พ้ืนฐานของวิธีการทางประวัติศาสตรในการสืบคนเรื่องราวจากแหลงขอมูล(เชนบุคคล)และบอกเลา ขอเท็จจริงที่

คนพบไดอยางนาสนใจ 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมสิ่งของเครื่องใชหรือการดําเนินชีวิตของตนเองในสมัย                   

ปจจุบัน กับสมัยของพอแม ปูยา ตายายที่เปนรูปธรรมและใกลตัวผูเรียน เตารีด (การรีดผาดวยเตาถานกับเตา

ไฟฟา) หมอหุงขาว (การหุงขาวที่เช็ดน้ําดวยฟนหรือถานกับหมอหุงขาวไฟฟา) เกวียนกับรถยนต (การเดินทาง) 

ถนน บานเรือน การใชควายไถนากับรถไถนา รวมทั้งเหตุการณสําคัญของครอบครัวที่เกิดข้ึนในอดีตที่มีผลกระทบ

ตอตนเองในปจจุบัน ( การยายบาน การยายโรงเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การไดรับรางวัล การสูญเสียบุคคลสําคัญ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๑

ของครอบครัว) โดยใชทักษะการสังเกต การใชเหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอยาง และการ

บอกเลา เพ่ือใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความสําคัญของอดีตที่มีตอปจจุบันและอนาคต สามารถ

ปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของสัญลักษณของชาติไทย ไดแก ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระ

บารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแตงกายแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย และการปฏิบัติตนไดถูกตองตามกาลเทศะ รวมทั้งรูจักสถานที่สําคญัซึ่งเปนแหลงวัฒนธรรมในชุมชน  

ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ และสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจในทองถิ่น ที่ใกลตัวผูเรียนและเห็นเปนรูปธรรม โดยใช

ทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอยางถูกตอง เพ่ือกอใหเกิดความ

รักและความภาคภูมิใจในความเปนไทย ทองถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  และ

พระมหากษัตริย  ตระหนักและเห็นคุณคาที่จะธํารงรกัษาและสืบทอดตอไป 

 

       มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

          ส ๔.๑      ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 

          ส ๔.๒      ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒    

          ส ๔.๓      ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 

       รวม  ๓  มาตรฐาน    ๘   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร                 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒                          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

 รูจักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณสําคัญในอดีตและปจจุบัน 

รวมทั้ง การใชคําที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต  วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุงนี้,   เดือนนี้ เดือนกอน  เดือน

หนา, ปนี้ ปกอน ปหนา ในการอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยใชทักษะการสังเกต การสอบถาม เชื่อมโยง 

เรียงลําดับ  การเลาเรื่อง  การรวบรวมขอมูล การอธิบาย  เพ่ือใหสามารถใชวันเวลาเรียงลําดับเหตุการณสําคัญได

ถูกตอง วาเหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณใดเกิดหลัง 

 รูวิธีสืบคนเหตุการณที่เกิดข้ึนในครอบครัวโดยใชหลักฐานที่เก่ียวของ ไดแก  ภาพถาย สูติบัตร    ทะเบียน

บาน เครื่องมือเครื่องใช   มาอธิบายเรื่องราวตาง ๆ   และวิธีสืบคนขอมูลในชุมชนอยางงาย ๆ ในเรื่องเก่ียวกับการ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๒

เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในดานตางๆ จากอดีตถึงปจจุบัน  ทางดานการประกอบอาชีพ การแตงกาย 

การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   เขาใจสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีตอวิถีชีวิตของ

คนในชุมชน  สามารถเรียงลําดับเหตุการณท่ีสืบคนไดโดยใชเสนเวลา  ฝกทักษะการสอบถาม การสังเกต การ

วิเคราะห  การอธิบายอยางมี เหตุมีผล ทําผังความคิดและการจัดนิทรรศการ  เพ่ือใหเขาใจวิธีการทาง

ประวัติศาสตรใน เรื่องเก่ียวกับการใชหลักฐานทางประวัติศาสตรสืบคนเรื่องราวในอดีต  และเขาใจการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตามกาลเวลา อยางตอเนื่อง   มีความเขาใจชุมชนที่มีความแตกตางและสามารถปรับตัวอยู

ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ศึกษา สืบคนประวัติและผลงานของบุคคลท่ีทําประโยชนตอทองถิ่นหรือประเทศชาติ ในดานการ

สรางสรรควัฒนธรรม /การสรางความเจริญรุงเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณี

ไทย และภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษไว  การทําความเคารพแบบไทย  ประเพณีไทย ศิลปะไทย 

ดนตรีไทย โดยใชทักษะการสืบคนการสังเกต  การอาน การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห  การใชเหตุผล การ

อธิบาย และการนําเสนอ  เพ่ือใหเห็นคุณคาและแบบอยางการกระทําความดีของบรรพบุรุษที่ไดสรางประโยชนให

ทองถิ่นและประเทศ  เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และธํารง

ความเปนไทย 

 

 มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

ส ๔.๑   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒  

ส ๔.๒   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒    

ส ๔.๓   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒  

 รวม  ๓  มาตรฐาน   ๖   ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๓ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร                   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓             เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน ไดแก  พุทธศักราช คริสตศักราช                      

(ถาเปนชาวมุสลิม ใหศึกษาฮิจเราะหศักราชดวย) วิธีการเทียบคริสตศักราชกับพุทธศักราช  และใชศักราชในการ

บันทึกเหตุการณสําคัญที่เก่ียวของกับตนเองและครอบครัว ปเกิดของผูเรียน เหตุการณสําคัญของตนเอง และ

ครอบครัว โดยใชทักษะการเปรียบเทียบ การคํานวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย เพื่อใหมีพ้ืนฐานในการศึกษา

เอกสารที่แสดงเหตุการณตามกาลเวลา สามารถเรียง ลําดับเหตุการณไดถูกตอง วาเหตุการณใดเกิดกอน 

เหตุการณใดเกิดหลังอันเปนทักษะที่จําเปนในการศึกษาประวัติศาสตร 

 รูวิธีสืบคนเหตุการณสําคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใชหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ รูปภาพ  

แผนผังโรงเรียน  แผนท่ีชุมชน  หองสมุดโรงเรียน  แหลงโบราณคดี – ประวัติศาสตรในทองถิ่น  สามารถใชเสน

เวลา  (Timeline)  ลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  โดยใชทักษะการสํารวจ  การสังเกต  การ

สอบถาม  การอาน  การฟง  การเลาเรื่อง  การสรุปความ  เพ่ือฝกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตรใน

การสืบคนเรื่องราวรอบตัวอยางงาย ๆ โดยการใชหลักฐานและแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ  สามารถนําเสนอเรื่องราวที่

คนพบไดตามลําดับเวลา 

 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปจจัยที่ทําใหเกิดวัฒนธรรมและ

ประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางภูมิศาสตร( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปจจัยทางสังคม 

(ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การคมนาคม ความปลอดภัย ) ศึกษาและเปรียบเทียบ

ความเหมือนและความแตกตาง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกลเคียง   

ในเรื่องความเชื่อและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถิ่น การแตงกาย โดยใชทักษะการอาน การสอบถาม การ

สังเกต การสํารวจ การฟง การสรุปความ เพื่อใหเกิดความเขาใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง ยอมรับความ

แตกตางทางวัฒนธรรม เขาใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข รวม

อนุรักษสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณ ีและวัฒนธรรมไทย 

 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริยผูสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  

อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ตามลําดับ ไดแก พอขุนศรีอินทราทิตย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอูทอง)  

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและ

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาหัวอยูภู มิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์   

พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสวนปกปองประเทศชาติ  ไดแก สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช ทาวเทพกระษัตรี – ทาวศรีสุนทร ชาวบานบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ทาวสุรนารี เปน

ตน โดยใชทักษะการอาน และสอบถาม การฟง การสรุปความ การเขียน การเลาเรื่อง เพ่ือใหเขาใจความเปนมา

ของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอยางการเสียสละเพ่ือชาติ  และธํารงความเปนไทย 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๔

       

 มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

  ส ๔.๑   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 

      ส ๔.๒    ป ๓/๑, ป ๓/๒  

ส ๔.๓   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 

 รวม  ๓  มาตรฐาน   ๘   ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๕ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร                   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔                             เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใชชวงเวลาเปนทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑการ

แบงยุคสมัยในทางประวัติศาสตรของมนุษยชาติที่แบงเปนสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร รวมทั้ง

ชวงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตรไทย สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย

รัตนโกสินทร  ตัวอยางการใชชวงเวลาในเอกสารตาง ๆ   โดยใชทักษะการอาน  การสํารวจ  การวิเคราะห การ

คํานวณ  เพ่ือใหใชชวงเวลาในการบอกเลาเรื่องราวไดถูกตอง  และเขาใจเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตามชวงเวลาท่ีปรากฏ

ในเอกสารทางประวัติศาสตร 

 ศึกษาลักษณะสําคัญ  และเกณฑการจําแนกหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ใชในการศึกษาความเปนมาของ

ทองถ่ิน  อยางงาย ๆ ตัวอยางของหลักฐานที่พบในทองถิน่ทั้ง หลักฐานชั้นตนกับชั้นรอง หลักฐานที่เปนลายลักษณ

อักษร กับไมเปน ลายลักษณอักษร โดยใชทักษะการสํารวจ  การวิเคราะห  การตรวจสอบขอมูล  การจําแนก  

การตีความ  เพ่ือฝกทักษะการสืบคนขอมูลดวยวิธกีารทางประวัติศาสตร 

 ใชหลักฐานทางประวัติศาสตรในการศึกษาปจจัย  การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติใน

สมัยกอนประวัติศาสตร  และสมัยประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยสังเขป  การกอตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดน

ไทย  ไดแก  ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค เปนตน โดยใชทักษะการสํารวจ การวิเคราะห การตีความ  การสรุป

ความ เพ่ือใหเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน   

 ศึกษาประวัติศาสตรเปนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักร  

พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญ  ไดแก  พอขุนศรีอินทรา

ทิตย  พอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่นา

ภาคภูมิใจ  ซึ่งเปนผลใหอุทยานประวัติศาสตรในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยไดรับการยกยองเปนมรดกโลก  โดยใช

ทักษะการอาน  การสํารวจ  การสืบคน  การวิเคราะหการตีความ  เพ่ือเขาใจความเปนมาของชาติไทยในสมัย

สุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย  ภูมิปญญาไทย  และบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจใน

ความเปนไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ไดปกปอง  และสรางสรรคความเจริญให

บานเมือง  ตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอถึงปจจุบัน 

 

 มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

    ส ๔.๑     ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓ 

       ส ๔.๒     ป ๔/๑, ป ๔/๒  

         ส ๔.๓     ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓ 

    รวม  ๓  มาตรฐาน     ๘   ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๖

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร                   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๕              เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

 

คําอธิบายรายวิชา 

          สืบคนความเปนมาของทองถ่ินโดยใชหลักฐานหลากหลาย  ดวยการตั้งประเด็นคําถามทางประวัติศาสตร

ที่เกี่ยวของกับทองถ่ิน  ความเปนมาของชื่อหมูบาน  ชื่อตําบล  ชื่อถนน  ความเปนมาของสถานที่สําคัญ  ความ

เปนมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถ่ิน  รูจักแหลงขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตรที่อยูในทองถ่ิน  

สามารถรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่เก่ียวของ  รูจักวิเคราะหตรวจสอบขอมูลอยางงายๆ   เขาใจความแตกตาง

ระหวางความจริงกับขอเท็จจริงที่ปรากฏในขอมูลจากหลักฐานตาง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับขอเท็จจริงที่อยูใน

ขอมูลได  โดยใชทกัษะการสังเกต  การสอบถาม  การสํารวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห การเชื่อมโยง  และ

การสังเคราะหอยางงาย ๆ  เพ่ือฝกฝนทักษะวิธีการทางประวัติศาสตรวิเคราะหเหตุการณที่เกิดข้ึนในทองถิ่นอยาง

เปนระบบ  สามารถใชขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ศึกษาการเขามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตโดยสังเขป ไดแก การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเชื่อ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภาษา  อาหาร  และ

การแตงกาย   ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติ  ทั้งตะวันตกและตะวันออกที่มีตอสังคมไทยในปจจุบัน

โดยสังเขป  โดยใชทักษะการอาน  การสืบคนขอมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห  การเชื่อมโยง  

เพ่ือใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปจจุบัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตที่มีทั้งความคลายคลึงและความแตกตาง  เพ่ือใหเกิดการยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรม

และอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปจจัยที่

สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจ

โดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ไดแก  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑  สมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณมหาราช  ชาวบานบางระจัน  สมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราช  และภูมิปญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี  ที่นาภาคภูมิใจ ควรคาแกการอนุรักษไว  ซึ่ง

เปนผลใหพระนครศรีอยุธยาไดรับการยกยองเปนมรดกโลก  ไดแก ทางดาน ศิลปกรรม  วรรณกรรม และการคา  

โดยใชทักษะการอาน  การสืบคนขอมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๗ 

เพ่ือใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  ตระหนักและเห็นความสําคัญท่ีจะธํารงรักษาความเปน

ไทยสืบตอไป 

 

 มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

       ส ๔.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 

    ส ๔.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒   

        ส ๔.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป ๕/๓, ป.๕/๔ 

 รวม   ๓  มาตรฐาน   ๙  ตัวชี้วัด 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๘ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร                  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖                       เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ  และใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณสําคัญตามลําดับข้ันตอนอยางเปนระบบ  ไดแก  การตั้ง

ประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ  การสํารวจแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ  การรวบรวมขอมูลจากหลักฐานท่ี

หลากหลาย  การวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูล  การตีความ  การเรียบเรียงและนําเสนอความรูที่คนพบได

อยางนาสนใจ  โดยใชทักษะ การสํารวจ การอาน  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห  การสังเคราะห การอธิบาย  

การสรุปความ การเขียนเรียงความ  การจัดทําโครงงานและการจัดนิทรรศการ  เพ่ือฝกทักษะการสืบคนเหตุการณ

สําคัญดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 

 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพ่ือนบานในปจจุบันโดยสังเขป   เชื่อมโยง และ

เปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเปนมา  และความสัมพันธของกลุมอาเซียนโดยสังเขป  โดยใชทักษะการ

อาน  การสํารวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห  เพ่ือใหเขาใจพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบานที่มีความสัมพันธ

กับประเทศไทย  เกิดความเขาใจอันดีระหวางประเทศ  ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม  และอยูรวมกันได

อยางสันติสุข 

 ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร  ในเรื่องเก่ียวกับการสถาปนา

อาณาจักร  ปจจัยท่ีสงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางดานตาง ๆ 

โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลสําคัญ ไดแก  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวร

ราชเจามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  และภูมิปญญาไทยที่สําคัญที่นาภาคภูมิใจ  

ควรคาแกการอนุรักษไว  โดยใชทักษะการอาน  การสืบคนขอมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห  เพ่ือใหเกิดความ

รักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ   บรรพบุรุษท่ีไดปกปอง  และ

สรางสรรคความเจริญใหบานเมืองตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอถึงปจจุบัน 

 

      มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

   ส ๔.๑  ป ๖/๑,  ป ๖/๒  

         ส ๔.๒  ป ๖/๑,  ป ๖/๒   

         ส ๔.๓  ป ๖/๑,  ป ๖/๒,  ป ๖/๓,  ป ๖/๔ 

      รวม  ๓  มาตรฐาน    ๘   ตัวชี้วัด 

 
 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๙ 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๑๒๓๑  หนาที่พลเมือง ๑        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารการทักทายดวยวาจา

และยิ้มแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอพอแมและญาติผูใหญเห็นความสําคัญของภาษาไทยปฏิบัติตนเปนผูมี

วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิด

จากการกระทําของตนเอง 

เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง

การออมและการประหยัดหลักการทรงงานในเรื่องการประหยัดความเรียบงายไดประโยชนสูงสุดความซื่อสัตย

สุจริตและจริงใจตอกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย

สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามขอตกลงกติกาและหนาท่ีที่ตองปฏิบัติในหองเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาดการรักษา

ของใชรวมกันและการสงงานปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและหองเรียนในเรื่อง

การเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมญาติผูใหญและครูปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต

ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรบัผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอ่ืนในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ

ความสามารถถิ่นกําเนิดฯลฯยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียนในกรณีความคิดเห็นไมตรงกันการละเมิดสิทธิของ

ผูอ่ืนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนและ

ยอมรับผลที่ เกิดจากการกระทําของตนเอง โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการเผชิญสถานการณและกระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึงความรักชาติ

ยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสามารถ

จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๐ 

๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในครอบครัว 

๓. เห็นความสําคัญของภาษาไทย 

๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลงกติกาและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและหองเรียน 

๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอ่ืน 

๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๒๒๓๒   หนาที่พลเมือง           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                         เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในเรื่องการพูดดวยถอยคําไพเราะและการมีกิริยาสุภาพออนนอมแสดงออก

ถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียนเห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน

ตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีและยอมรับผลที่เกิดจากการ

กระทําของตนเอง 

เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง

ความขยันและความอดทนหลักการทรงงานในเรื่องการพ่ึงตนเองและรูรักสามัคคีและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติ

หนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องการแตงกายการเขาแถวการดูแลพื้นที่

ที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียนในเรื่องการเปนผูนํา

และการเปนสมาชิกที่ดีหนาที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต

ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผู อ่ืนในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ

ความสามารถถิ่นกําเนิดฯลฯยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียนในกรณีหนาที่และความรับผิดชอบและการใชของ

สวนรวมและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนและ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๑

ยอมรับผลที่ เกิดจากการกระทําของตนเอง โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการเผชิญสถานการณและกระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึงความรักชาติ

ยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสามารถ

จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน 

๓. เห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทย 

๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน 

๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอ่ืน 

๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๓๒๓๓  หนาที่พลเมือง         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓    เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในเรื่องการตอนรับผูมาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะแสดงออกถึง

ความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชนเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินในเรื่องตางๆปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง

ความซื่อสัตยและความเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีสวนรวมและความเพียรและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจ

ปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามขอตกลงกติกากฎระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช

และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใชและสถานที่ของสวนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๒

หองเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใชสิทธิและหนาที่และการใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ

ของหองเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหา

ความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ

ความสามารถถิ่นกําเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันดวยการไมรังแกไม

ทํารายไมลอเลียนชวยเหลือซึ่งกันและกันและแบงปนยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชนในกรณีการใชสาธารณ

สมบัติและการรักษาสิ่งแวดลอมและเสนอวิธีการปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการกลุม

กระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณและกระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึงความรักชาติ

ยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสนัติสามารถ

จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน 

๓. เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลงกติกากฎระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของหองเรียนและโรงเรียน 

๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ 

๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๔๒๓๔ หนาที่พลเมือง         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔       เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

คําอธิบายรายวิชา 

เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในพิธีการตางๆในเรื่องการกลาวคําตอนรับการแนะนําตัวเอง

และแนะนําสถานที่แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูทําประโยชนในสังคมมีสวนรวมในขนบธรรมเนียม



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๓

ประเพณีไทยในทองถิ่นปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจาก

การกระทําของตนเอง 

เห็นความสําคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในเรื่อง

การใชสินคาไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตาม

พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีวินัยและการขมใจหลักการทรงงาน

ในเรื่องประโยชนสวนรวมและพออยูพอกินและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลทีเ่กิดจากการกระทํา

ของตนเอง 

มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลงกติกาของหองเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาดการรักษา

ของใชรวมกันและการสงงานโดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางขอตกลงกติกาดวยหลักเหตุผลและยึดถือ

ประโยชนสวนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและหองเรียนในเรื่องการเปน

ผูนําและการเปนสมาชิกที่ดีการมีเหตุผลยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและการปฏิบัติตามเสียงขางมากและ

ยอมรับเสียงขางนอยมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและหองเรียนปฏิบัติตน

เปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผล

ที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ

ความสามารถถิ่นกําเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในเรื่องการไมรังแก

ไมทํารายไมลอเลียนชวยเหลือซึ่งกันและกันและแบงปนวิเคราะหปญหาความขัดแยงในทองถิ่นในกรณีการใชสา

ธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดลอมและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณและ

กระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึงความรักชาติ

ยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสามารถ

จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๔ 

๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูทําประโยชนในสังคม 

๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

๔. เห็นความสําคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลงกติกาของหองเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและ

หองเรียน 

๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในทองถิ่นและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๕ 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๕๒๓๕ หนาที่พลเมือง         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕   เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

คําอธิบายรายวิชา 

เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในการสนทนาการปฏิบัติตนตามกาลเทศะและการตอนรับผู

มาเยือนรูคุณคาใชอยางประหยัดคุมคาและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสวนรวมใน

ศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่

เกิดจากการกระทําของตนเอง 

เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดวยการใช

สินคาไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระ

ราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความเอ้ือเฟอเผื่อแผและความสามัคคี

หลักการทรงงานในเรื่องการทําตามลําดับข้ันและทํางานอยางมีความสุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และ

ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนในการรักษาความสะอาดการรักษาของ

ใชรวมกันและการดูแลพื้นที่ท่ีไดรับมอบหมายโดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางกฎระเบียบดวยหลัก

เหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน

ในเรื่องการยึดถือหลักความจริงความดีงามความถูกตองและหลักเหตุผลการยึดถือประโยชนของสวนรวมเปน

สําคัญการยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

หองเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรู

ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทองถ่ินในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและสิ่งแวดลอม

อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพึ่งพากันดวยการเคารพซึ่งกันและกันไมแสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผูอ่ืนชวยเหลือซึ่งกัน

และกันและแบงปนวิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเองในเรื่องการจัดการทรัพยากรและการขัดแยง

ทางความคิดและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบตัิตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต

ความอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๖ 

โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณและ

กระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึงความรักชาติ

ยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสามารถ

จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู 

๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. รูคุณคาและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓. มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย 

๔. เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและ

โรงเรียน 

๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทองถิ่นและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกัน

และกัน 

๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๖๒๓๖   หนาที่พลเมือง         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -  

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตนและชักชวนผูอ่ืนใหมีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนาการปฏิบัติตนตาม

กาลเทศะและการตอนรับผูมาเยือนมีสวนรวมและชักชวนผูอื่นใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี

สวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริตตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

เห็นคุณคาและแนะนําผูอื่นใหแสดงออกถึงความรักชาติยึด ม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริยดวยการใชสินคาไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเปนศาสนิก

ชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความใฝรูความ

กตัญูหลักการทรงงานในเรื่ององครวมและทําใหงายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย

ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจาก

การกระทําของตนเอง 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๘

ปฏิบัติตนและแนะนําผูอ่ืนใหปฏิบัติตามขอตกลงกติกากฎระเบียบของหองเรียนและโรงเรียนในการใช

และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใชวัสดุอุปกรณและสถานที่ของสวนรวมเห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี

ของการเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียนดวยการเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดีการยึดถือประโยชนของ

สวนรวมเปนสําคัญการใชสิทธิและหนาท่ีการใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ

ในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียร

อดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและ

สิ่งแวดลอมอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพึ่งพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันไมแสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผูอื่น

ชวยเหลือซึ่งกันและกันและแบงปนวิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทยในเรื่องการการละเมิดสิทธิการ

รักษาสิ่งแวดลอมและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย

สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณและ

กระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึงความรักชาติ

ยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสามารถ

จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู 

๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผูอ่ืนใหมีมารยาทไทย 

๒. มีสวนรวมและชักชวนผูอื่นใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

๔. เห็นคุณคาและแนะนําผูอื่นใหแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนและแนะนําผูอื่นใหปฏิบัติตามขอตกลงกติกากฎระเบียบของหองเรียนและโรงเรียน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๙

๗. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

หองเรียนและโรงเรียน 

๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยูรวมกับผูอืน่อยางสันติและพึ่งพา

ซึ่งกันและกัน 

๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๐ 

 

 

 

 
คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 

และพลศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๑

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาฯ                                     กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                      

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                   เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา                                                           

รูเขาใจธรรมชาติการเจริญเติบโต การพัฒนาการของมนุษย อธิบายหนาที่ของอวัยวะภายนอกดูแลรักษา 

เห็นคุณคาความรักความผูกพัน ชื่นชอบภูมิใจในตนเอง ทั้งสมาชิกในครอบครัว รูเขาใจความแตกตางระหวางเพศ

หญิง-ชาย มีทักษะในการดําเนินชีวิต การเคลื่อนไหวทางกายสอดคลองกับอุปกรณประกอบกิจกรรม การเลน

เกมกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจ จิตวิญญาณ เสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพ มีความสามารถปฏิบัติ

ตามสุขบัญญัติ ปฏิบัติตนตามคําแนะนํา การเจ็บปวยของตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมปจจัยเสี่ยง ตอสุขภาพ 

อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด ความรุนแรง การพูด ทาทาง ขอความชวยเหลือ การเกิดเหตุราย ที่จะเกิดขึ้น  ทั้ง

ที่บานท่ีโรงเรียน 

 มีความสามารถในการปองกันดูแล รักษา การตัดสินใจ และการแกปญหางายๆ ของตนเอง และครอบครัว 

มีความนิยมที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก ตอการดําเนินชีวิตตามธรรมชาติสอดคลองกับชีวิตประจําวัน 

 รูเขาใจเห็นคุณคาของการเลนเกมกิจกรรมกีฬาพื้นบาน นันทนาการ การทองเที่ยว อาหารพื้นบาน ปฏิบัติ

ตนเก่ียวกับการเจ็บปวยโรคในหมูบานนําไปใชในชีวิตประจําวัน  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  

 พ ๒.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  

 พ ๓.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  

 พ ๓.๒  ป๑/๑ , ป๑/๒  

 พ ๔.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  

 พ ๕.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓   

         รวม  ๖  มาตรฐาน   ๑๕    ตัวชี้วัด 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาฯ                                      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                     

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                    เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา                                                          

 รูเขาใจธรรมชาติการเจริญเติบโต เห็นคุณคาของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา มีทักษะในการดําเนินชีวิต 

การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลมเกมกีฬาไทยสากล มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ การสรางสุขภาพ 

สมรรถภาพ การปองกันโรค หลีกเลี่ยงสารเสพติด การใชยา การเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง มีความปลอดภัยใน

ชีวิต ดูแลรักษาอวัยวะภายใน รูหนาที่บทบาทของตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน เขาใจความแตกตางเพศหญิง

เพศชาย มีความภูมิใจในเพศตนทั้งหญิงชาย การเลนเกม กีฬา การเคลื่อนไหวรางกายอาศัยอุปกรณไดดวยตนเอง 

กลุมอยางสนุกสนาน ตามกฎ กติกา มีวินัยในการเลือกอาหารที่มีประโยชน การมีสุขภาพดี การดูแลการเกิด

อุบัติเหตุ การเจ็บปวย บาดเจ็บ การใชยา เลี่ยงสารเสพติด ความรุนแรง ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ พฤติกรรมเสี่ยง

ไดอยางปลอดภัย 

 รูเขาใจหนาท่ี การดูแล เสริมคุณคาตนเอง สังคม ครอบครัว เพื่อน การมีพฤติกรรมกอใหเกิดความมี

สุขภาพกาย การอยูรวมกัน การเสริมสรางสุขภาพดี การดูแล เกิดการเจ็บปวย อุบัติเหตุเบื้องตน มีคานิยมมี

คุณธรรม ในการดําเนินชีวิต สอดคลองกับธรรมชาติ ชวยใหมีความปลอดภัยในชีวิต 

 รูเขาใจเห็นคุณคาของการเลนเกมกิจกรรมกีฬาพ้ืนบาน นันทนาการ มีกฎระเบียบกติกา มีความรู ความ

เขาใจการทองเที่ยว อาหารพ้ืนบาน ปฏิบัติตนเก่ียวกับการเจ็บปวยโรคในหมูบานรูจักชื่อและอาการของโรค

นําไปใชในชีวิตประจําวัน   สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓   

 พ ๒.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔   

 พ ๓.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 

 พ ๓.๒  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 

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

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

         รวม    ๖   มาตรฐาน     ๒๑  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๓

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาฯ                                            กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                   เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา                                                        

เขาใจลักษณะการเจริญเติบโต ความแตกตาง สัมพันธ ภาพในครอบครัว กลุมเพ่ือน สรางสัมพันธภาพ 

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนําไปสา การลวงละเมิดทางเพศ มีการควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย ทําอยูกับที่ และ

รอบทิศทาง การใชอุปกรณในการออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬา ปฏิบัติตนอยางสม่ําเสมอ มีวินัย มีความถนัด 

รูจักจุดเดนจุดดอยของตนเอง รูเขาใจการละเลนกีฬาพ้ืนเมือง อธิบายการปองกันการแพรกระจายของโรค การ

เลือกอาหารตามสัดสวนรูวิธีปองกันโรค เขาใจวิธีการแปรงฟนไดอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งการขอ

ความชวยเหลือจากบุคคล เมื่อเกิดเหตุราย อุบัติเหตุ ทั้งการใชยา เวนสารเสพติด ลดความรุนแรง ทั้งที่บานและที่

โรงเรียน 

ปฏิบัติตนในการรูเขาใจอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของมนุษย ความแตกตางทั้งรางกาย อารมณให

เหมาะสมกับวัย การตัดสินใจ แกปญหางายๆ จากใกลตัว บาน โรงเรียน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จิตสํานึก ความ

รับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น 

 รูเขาใจวิธีการกิจกรรมการเลนกีฬาพ้ืนบาน นันทนาการ การทองเที่ยว อาหารพ้ืนบาน รูวิธีรักษาการ

เจ็บปวยของโรคในตําบล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของการเลนเกมนําไปใชในชีวิตประจําวัน  สามารถนํา

ความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

  พ ๑.๑  ป. ๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓   

 พ ๒.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓   

 พ ๓.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒  

 พ ๓.๒  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒    

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

  พ ๕.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๔ 

          รวม    ๖    มาตรฐาน     ๑๘  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาฯ                                           กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                  เวลา    ๘๐    ชั่วโมง    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา                                                        

รูเขาใจหนาที่ของอวัยวะตางๆ เห็นความสําคัญของการทํางานของอวัยวะ สามารถปองกันดูแลอวัยวะ

การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา รูวิธีการแกไขปญหาและ

การปองกันปญหาที่เกิดข้ึน เขาในบทบาทหนาที่ของตนเองตอครอบครัว เห็นคุณคาและความสําคัญของเพศชาย 

เพศหญิง สามารถควบคุมตนเองและขณะปฏิบัติการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การกีฬา เลมเกม มีสวนรวมใน

กิจกรรมกีฬากับชุมชน ปฏิบัติตามกฎกติกา รูและเขาใจการมีสุขภาพที่ดี  การปองกันโรค การเลือกบริโภคอาหาร 

อารมณและความเครียด รูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน รูและเขาใจในเรื่องการเสริมสรางสมรรถภาพทาง

กายเพื่อสุขภาพ การปองกันหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ  สิ่งเสพติด การปฐมพยาบาล    จัดหมวดหมู

อวัยวะของรางกายปฏิบัติกิจกรรมการเลนเกม กีฬาพื้นบาน ฝกทดสอบกิจกรรมยืดหยุนพ้ืนฐาน หลีกเลี่ยงปจจัย

เสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติภัย  

รูปฏิบัติตนการเลนเกมกีฬาพื้นบานในระดับอําเภอ การทําอาหารพ้ืนบาน รูวิธีรักษาและปฏิบัติตน การ

เจ็บปวยตามคําแนะนํา เลือกแหลงบริการสุขภาพที่เหมาะสม มีความรูในการบริโภคอาหาร เลือกซื้อ เลือกบริโภค

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓   



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๕ 

 พ ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  

 พ ๓.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒  ป.๔/๓, ป.๔/๔ 

 พ ๓.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒   

 พ ๔.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔   

 พ ๕.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓    

           

          รวม   ๖   มาตรฐาน      ๑๙   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาฯ                                               กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                        เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา                                                           

 รูเขาใจในการทํางานของอวัยวะตางๆ สุขอนามัยทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สติปญญา รูและเขาใจเห็นคุณคาของชีวิตครอบครัว มีทักษะในการดําเนินชีวิต หลักการเคลื่อนไหว การ

ออกกําลังกาย เกมกีฬาไทยและกีฬาสากล รูและเขาใจกลวิธีการรุกและการปองกันการสงเสริมสุขภาพของตน 

การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยจากปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพตางๆ  ศึกษาคนควาการทํางานของ

ระบบอวัยวะสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา หลักของการเคลื่อนไหว 

การกีฬา การมีสุขภาพดี การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติควบคุมจนเองในการเคลื่อนไหว การเขารวม

กิจกรรมทางกาย การเลนเกม ออกกําลังกาย การเการพกฎ กติกา ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา การอภิปรายและการ

รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมวัดประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมทดสอบความรู ทดสอบการเลนกีฬา 

 เขาใจกฎ กติกา กีฬาพ้ืนบานในระดับจังหวัดเห็นประโยชนของการเลนเกม รูอนุรักษการทําอาหาร

พ้ืนบานปองกันการเจ็บปวย เลือกแหลงบริการสุขภาพ เลือกกิจกรรมทัศนศึกษาการพักผอนเขาใจเก่ียวกับวิธีการ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๖ 

ปฏิบัติตนใหมีความรูความเขาใจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒   

 พ ๒.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓   

 พ ๓.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ป. ๕/๕, ป. ๕/๖    

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

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

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

 

          รวม  ๖   มาตรฐาน   ๒๕  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๗

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาฯ                                                กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                เวลา    ๘๐    ชั่วโมง  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา                                                          

 รูเขาใจในการทํางานของอวัยวะตางๆ ของรางกาย สุขอนามัยทางเพศ การพัฒนาการ ของวัยแรกรุน การ

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และจิตวิญญาณในวัยแรกรุน ชีวิตครอบครัว หลักการ

เคลื่อนไหว การออกกําลังกาย เกมกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธีการรุก การปองกัน และเสริมสรางสุขภาพที่ดี 

สมรรถภาพ การปองกันการเกิดโรค การปฐมพยาบาลเบื้องตนเม่ือเกิดอุบัติเหตุศึกษาคนควาการทํางานของระบบ

อวัยวะ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา จิตวิญญาณในวัยแรกรุนหลักของการ

เคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี ปฏิบัติการเคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี การปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยูกับที่ เคลื่อนท่ี 

การบังคับสิ่งของ การเขารวมเลนกิจกรรมทางกาย เกมกีฬา การเการพกฎกติกา ทายืดหยุนพ้ืนฐาน ปฏิบัติทา

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย อภิปรายรายงานผล การฝกปฏิบัติกิจกรรมสังเกตพฤติการณและความสนใจในการ

ฝก ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการทํางานของอวัยวะ การพัฒนาการของวัยรุน การ

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมวัยรุน ชีวิตครอบครัว  สังเกตการเคลื่อนไหวการออกกําลังกาย

การเลนกีฬา  

 เขาใจการเลนเกมกีฬาพ้ืนบาน กฎกติการะดับจังหวัด รูประโยชนของการเลน ปฏิบัติตนในการอนุรักษ

อาหารพ้ืนบาน วิธีการทํา ปฏิบัติตนปองกันการเจ็บปวย การรักษา การแนะนํา การปองกันโรค เลือกแหลงบริการ

สุขภาพในทองถ่ินไดอยางเหมาะสม เลือกปฏิบัติกิจกรรมในการบริโภคอาหาร สามารถนําความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

เหมาะสม   

 

        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๑.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒  

พ ๒.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒  

พ ๓.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔, ป. ๖/๕    

พ ๓.๒  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, ป. ๖/๕, ป. ๖/๖  

พ ๔.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔   

พ ๕.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓   

         

        รวม  ๖   มาตรฐาน   ๒๒    ตัวชี้วัด 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ                                                           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

 อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สราง  วาดภาพ  ระบ ุ ทอง เลา เลียนแบบ  แสดง   เก่ียวกับรูปราง  ลักษณะ 

และขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

รอบตัว  สิ่งแวดลอมในหมูบาน มีพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางงานทัศนศิลปโดยการทดลองใชสี ดวยเทคนิค

งาย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรูสึกของตนเองงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน  สิ่งตาง ๆสามารถ

กอกําเนิดเสียง ที่แตกตางกัน  ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความชา- เร็ว   ของจังหวะ บทกลอน รองเพลงงาย ๆ 

มีสวนรวมใน กิจกรรมดนตรีอยางสนุกสนานความเก่ียวของของเพลงท่ีใชในชีวิตประจําวัน เพลงในทองถิ่น สิ่งที่ชื่น

ชอบในดนตรีทองถ่ิน เครื่องดนตรีจากพืชและสัตวในหมูบาน การเคลื่อนไหว ทาทางงาย ๆ เพ่ือสื่อความหมาย 

แทนคําพูด สิ่งท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือรวมการแสดง เลนการละเลนของเด็กไทย 

รู เขาใจ เห็นคณุคา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ และขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติ และสิ่ง

ที่มนุษยสรางขึ้น ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรอบตัว สิ่งแวดลอมในหมูบาน มีพ้ืนฐานในการใชวัสดุ 

อุปกรณสรางงานทัศนศิลปโดยการทดลองใชสี ดวยเทคนิคงาย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรูสึก

ของตนเองงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน  สิ่งตาง ๆสามารถกอกําเนิดเสียง ที่แตกตางกัน  ลักษณะของเสียงดัง-

เบา และความชา-เร็ว  ของจังหวะ บทกลอน รองเพลงงาย ๆ มีสวนรวมใน  กิจกรรมดนตรีอยางสนุกสนานความ

เก่ียวของของเพลงที่ใชในชีวิตประจําวัน  เพลงในทองถ่ินเครื่องดนตรีจากพืชและสัตวในหมูบาน  สิ่งที่ชื่นชอบใน

ดนตรีทองถ่ิน  การเคลื่อนไหว  ทาทางงาย ๆเพ่ือสื่อความหมาย แทนคําพูด  สิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือรวม



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๐

การแสดง  เลนการละเลนของเด็กไทย  รักและมุงมั่นในการทํางาน   สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดย

ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม     

 

         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ศ ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕       

 ศ ๑.๒  ป.๑/๑  

 ศ ๒.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕       

 ศ ๒.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒     

 ศ ๓.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓    

 ศ ๓.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒    

           

           รวม  ๖  มาตรฐาน  ๑๘  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ                                                           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา                                                           

บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สราง  วาดภาพ  ระบุ  ทอง เลา เลียนแบบ  แสดง จําแนก  เคาะ  

รองเพลง  เก่ียวกับรูปราง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ทัศนธาตุที่อยูในสิ่งแวดลอมและงาน

ทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง และรูปทรง   ปนสัตวชนิดตางๆที่มีในหมูบาน  งานทัศนศิลปตาง ๆ โดยใช

ทัศนธาตุที่เนนเสน รูปราง   การใชวัสดุ อุปกรณ  สรางงานทัศนศิลป ๓ มิติ   ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีก

กระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานที่ทองเที่ยวในตําบลปริกวาดภาพเพ่ือถายทอดเรื่องราวเก่ียวกับครอบครัวของ

ตนเอง  และเพื่อนบาน  รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  เปนรูปแบบงานโครงสรางเคลื่อนไหว  ความสําคัญของงาน

ทัศนศิลป  ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ ในทองถิ่น โดยเนนถึงวิธีการสรางงานและวัสดุ

อุปกรณ ที่ใช   แหลงกําเนิด ของเสียงที่ไดยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ํา ,  ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี   เคาะ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๑

จังหวะหรือเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลงงาย ๆ ที่เหมาะสมกับวัยความหมายและ

ความสําคัญของเพลงที่ไดยิน  ความสัมพันธของเสียงรอง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงทองถ่ิน โดยใชคํางาย ๆ  เครื่อง

ดนตรีในบานหนองคู ไดแก กลอง  แคน  ซุง เขารวมกิจกรรมทางดนตรีในทองถิ่น  เคลื่อนไหวขณะอยูกับที่และ

เคลื่อนที่   ที่สะทอนอารมณ   ของตนเองอยางอิสระเลียนแบบทาทางสัตวในการรํา  สัตวที่มีในบานหนองคู   

ทาทาง เพ่ือสื่อความหมาย     แทนคําพูด   แสดงทาทางประกอบจังหวะอยางสรางสรรค  มีมารยาทในการชมการ

แสดง   เลนการละเลนพ้ืนบาน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลนพ้ืนบานกับสิ่งที่พบเห็นในการดํารงชีวิตของคน

ไทย   สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเลนพ้ืนบาน 

รู  เขาใจ เห็นคุณคา   ชื่นชม  เก่ียวกับรูปราง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ทัศนธาตุท่ีอยู

ในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง และรูปทรง   ปนสัตวชนิดตางๆที่มีในหมูบาน  งาน

ทัศนศิลปตาง ๆ โดยใชทัศนธาตุที่เนนเสน รูปราง    การใชวัสดุ อุปกรณ  สรางงานทัศนศิลป ๓ มิติ    ภาพปะติด

โดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานที่ทองเที่ยวในหมูบานหนองคู  วาดภาพเพื่อถายทอดเรื่องราว

เก่ียวกับครอบครัวของตนเอง  และเพ่ือนบาน  รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  เปนรูปแบบงานโครงสรางเคลื่อนไหว   

ความสําคัญของงานทัศนศิลป  ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวันงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ ในทองถิ่น โดยเนนถึง

วิธีการสรางงานและวัสดุอุปกรณ ที่ใช   แหลงกําเนิด ของเสียงที่ไดยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ํา ,ดัง-เบา, ยาว-

สั้น ของดนตรี   เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลงงาย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย

ความหมายและความสําคัญของเพลงที่ไดยิน  ความสัมพันธของเสียงรอง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงทองถิ่น โดยใช

คํางาย ๆ เครื่องดนตรีในหมูบานหนองคู ไดแก กลอง  แคน  ซุง เขารวมกิจกรรมทางดนตรีในทองถ่ิน  เคลื่อนไหว

ขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่ ที่สะทอนอารมณ ของตนเองอยางอิสระเลียนแบบทาทางสัตวในการรํา  สัตวที่มีใน

หมูบานหนองคู ทาทาง เพ่ือสื่อความหมาย แทนคําพูด แสดงทาทางประกอบจังหวะอยางสรางสรรค  มีมารยาท

ในการชมการแสดง  เลนการละเลนพื้นบาน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลนพ้ืนบานกับสิ่งที่พบเห็นในการ

ดํารงชีวิตของคนไทย สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเลนพื้นบาน   รักและมุงมั่นในการทํางาน  สามารถนํา

ความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

 

 

         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ศ ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘    

 ศ ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  

 ศ ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔, ป.๒/๕   

 ศ ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒    

 ศ ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔, ป.๒/๕    

 ศ ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒,  ป.๒/๓      



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๒

          รวม    ๖    มาตรฐาน  ๒๕   ตัวชี้วัด 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๓

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ                                                           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                           เวลา    ๔๐    ชั่วโมง   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา                                                         

    บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สราง  วาดภาพ  ระบุ  ทอง เลา เลียนแบบ  แสดง จําแนก 

เปรียบเทียบ  เคาะ  รองเพลง  เก่ียวกับรูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป วัสดุ อุปกรณ

ที่ใชสรางผลงาน เม่ือชมงานทัศนศิลป ทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป  โดยเนน

เรื่องเสน สี รูปราง รูปทรง และพ้ืนผวิ วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมในหมูบาน

และตําบลและวาดภาพเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว   การใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรค  งานปน  ทอด

ความคิดความรูสึกจากเหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพ้ืนผิวเหตุผลและวิธีการในการสราง

งานทัศนศิลป โดยเนนถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ  สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลปของตนเอง  

ภาพตามทัศนธาตุ  ที่เนนในงานทัศนศลิปนั้น ๆ  ลักษณะรูปราง รูปทรง ในงาน การออกแบบสิ่งตาง ๆ ที่มีในบาน

และโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป ในทองถ่ินวัสดุอุปกรณและวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่นรูปรางลักษณะ

ของเครื่องดนตรี ที่เห็นและไดยินในชีวิตประจําวันเครื่องดนตรีในหมูบานหนองคู ไดแก กลอง  แคน  ซุง  รูปภาพ

หรือสัญลักษณแทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหนาที่ของเพลงที่ไดยิน ดนตรีงาย ๆ  อารมณของเพลงที่ฟง 

เสียงดนตรี เสียงขับรองของตนเองและผูอื่น ดนตรีไปใชในชีวิตประจําวันหรือโอกาส ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  

ลักษณะเดนและ เอกลักษณ ของดนตรีในทองถิ่น ความสําคัญและประโยชนของดนตรีตอการดําเนินชีวิตของคน

ในทองถิ่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆในสถานการณสั้น ๆ  ทาทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป 

บทบาทหนาท่ีของผูแสดงและผูชม  กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย   ประโยชนของการแสดงนาฏศิลปใน

ชีวิตประจําวัน  การแสดงนาฏศิลปที่เคยเห็นในทองถิ่นสิ่งที่เปนลักษณะเดนและเอกลักษณของการแสดงนาฏศิลป  

ความสําคัญของการแสดงนาฏศิลป 

รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป วัสดุ 

อุปกรณที่ใชสรางผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป ทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป 

โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง รูปทรง และพ้ืนผิว วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรม

ในหมูบานและตําบลและวาดภาพเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว การใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรค งานปน  

ทอดความคิดความรูสึกจากเหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการ

สรางงานทัศนศิลป โดยเนนถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลปของ

ตนเอง ภาพตามทัศนธาต ุท่ีเนนในงานทัศนศิลปนั้น ๆ ลักษณะรูปราง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งตาง ๆ ที่มีใน

บานและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป ในทองถ่ินวัสดุอุปกรณและวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่นรูปราง

ลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและไดยินในชีวิตประจําวันเครื่องดนตรีในหมูบานหนองคู ไดแก กลอง  แคน  ซุง  

รูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหนาที่ของเพลงที่ไดยิน ดนตรีงาย ๆ อารมณของเพลงที่

ฟง  เสียงดนตรี  เสียงขับรองของตนเองและผูอ่ืน ดนตรีไปใชในชีวิตประจําวันหรือโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  

ลักษณะเดนและ เอกลักษณ ของดนตรีในทองถิ่น ความสําคัญและประโยชนของดนตรีตอการดําเนินชีวิตของคน



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๔ 

ในทองถ่ินการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆในสถานการณสั้น ๆ ทาทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป 

บทบาทหนาท่ีของผูแสดงและผูชม กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย ประโยชนของการแสดงนาฏศิลปใน

ชีวิตประจําวัน  การแสดงนาฏศิลปที่เคยเห็นในทองถิ่นสิ่งที่เปนลักษณะเดนและเอกลักษณของการแสดงนาฏศิลป  

ความสําคัญของการแสดงนาฏศิลปรักและมุงมั่นในการทํางาน  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

      มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

ศ ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒    

ศ ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗   

ศ ๒.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒     

ศ ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕    

ศ ๓.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓         

  รวม  ๖  มาตรฐาน      ๒๙   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ                                                           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                            เวลา    ๘๐    ชั่วโมง  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา                                                          

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สราง วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลียนแบบ  แสดง จําแนก เปรียบเทียบ  

เคาะ  รองเพลง เก่ียวกับรูปลักษณะของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป อิทธิพลของสี

วรรณะอุน และสีวรรณะเย็น ที่มีตออารมณของมนุษย ทัศนธาตุ ของสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงาน

ทัศนศิลปโดยเนนเรื่อง เสน  สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่วาง มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณ

สรางสรรคงานพิมพภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเนนเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ําหนัก

และแสงเงาในภาพ  วาดภาพระบายสี โดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ   

ความคิดความรูสึกที่ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอ่ืน วรรณะสีเพ่ือถายทอดอารมณ ความรูสึก

ในการสรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปใน  เหตุการณ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในทองถ่ิน และแหลง

ทองเที่ยวในอําเภอวารินชําราบ งานทัศนศิลปที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ ประโยคเพลงอยางงาย ประเภทของ

เครื่องดนตรีที่ใชในเพลงท่ีฟง ทิศทางการเคลื่อนที่   ขึ้น – ลง งาย ๆ ของทํานอง รูปแบบ จังหวะและความเร็วของ

จังหวะในเพลงท่ีฟง โนตดนตรีไทยและสากล  รองเพลงโดยใชชวงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองใชและเก็บเครื่อง

ดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัยดนตรี  สามารถใชในการสื่อเรื่องราว แหลง ที่มาและความสัมพันธของวิถีชีวิตไทย 

ที่สะทอนในดนตรีและเพลงทองถิ่น เพลงกลอมเด็กในอําเภอวารินชําราบ ความสําคัญในการอนุรักษสงเสริม

วัฒนธรรมทางดนตรี  ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลปและการละครที่ใชสื่อความหมายและอารมณภาษาทาและนาฏย

ศัพทหรือศัพททาง  การละครงาย ๆ ในการถายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตวที่มีในอําเภอวาริน

ชําราบตามรูปแบบของนาฏศิลป แสดง การเคลื่อนไหว ในจังหวะตาง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลปเปน

คู และหมู สิ่งท่ีชอบในการแสดง โดยเนนจุดสําคัญของเรื่องและลักษณะเดนของตัวละคร ประวัติความเปนมาของ
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นาฏศิลป หรือชุดการแสดงอยางงาย ๆ การแสดงนาฏศิลปกับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืน  การแสดงของ

ทองถิ่น  ความสําคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป  เหตุผลที่ควรรักษาและสืบ

ทอดการแสดงนาฏศิลป 

รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เก่ียวกับรูปลักษณะของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงาน

ทัศนศิลป อิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ท่ีมีตออารมณของมนุษย ทัศนธาตุ ของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปโดยเนนเรื่อง เสน สี รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนท่ีวาง มีทักษะพ้ืนฐานในการใช

วัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานพิมพภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเนนเรื่องการจัดระยะ ความ

ลึก น้ําหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี โดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึกและ

จินตนาการ   ความคิดความรูสึกที่ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอ่ืน วรรณะสีเพื่อถายทอด

อารมณ ความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปใน  เหตุการณ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ใน

ทองถ่ิน  และแหลงทองเที่ยวในอําเภอวารินชําราบ งานทัศนศิลปที่มาจากวัฒนธรรมตางๆ ประโยคเพลงอยางงาย  

ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใชในเพลงท่ีฟง  ทิศทางการเคลื่อนที่  ขึ้น – ลง งาย ๆ ของทํานอง รูปแบบ จังหวะและ

ความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟง โนตดนตรีไทยและสากล รองเพลงโดยใชชวงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองใชและ

เก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัยดนตรี สามารถใชในการสื่อเรื่องราว  แหลง ที่มาและความสัมพันธของ

วิถีชีวิตไทย ที่สะทอนในดนตรีและเพลงทองถิ่น เพลงกลอมเด็กในอําเภอวารินชําราบ  ความสําคัญในการอนุรักษ

สงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลปและการละครที่ใชสื่อความหมายและอารมณภาษาทา

และนาฏยศัพทหรือศัพททาง  การละครงาย ๆ ในการถายทอดเรื่องราว  เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตวท่ีมีใน

อําเภอวารินชําราบตามรูปแบบของนาฏศิลป แสดง การเคลื่อนไหว   ในจังหวะตาง ๆ ตามความคิดของตน   

แสดงนาฏศิลปเปนคู และหมู สิ่งที่ชอบในการแสดง โดยเนนจุดสําคัญของเรื่องและลักษณะเดนของตัวละคร 

ประวัติความเปนมาของนาฏศิลป หรือชุดการแสดงอยางงายๆ  การแสดงนาฏศิลปกับการแสดงที่มาจาก

วัฒนธรรมอ่ืน  การแสดงของทองถิ่น  ความสําคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป  

เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป รักและมุงมั่นในการทํางาน  สามารถนําความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนโดยใชวิธีการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม   
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ                                                           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                            เวลา    ๘๐    ชั่วโมง  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา                                                          

        บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ  สราง วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลียนแบบ แสดง จําแนก เปรียบเทียบ  

เคาะ  รองเพลง  เก่ียวกับเก่ียวกับจังหวะ ตําแหนงของ สิ่งตาง ๆ  ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปความ

แตกตางระหวางงานทัศนศิลป ที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการที่ตางกัน  เทคนิคของแสงเงา น้ําหนัก และ

วรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตรของสถานที่ทองเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมในอําเภอวารินชําราบและจังหวัด

อุบลราชธานี  งานปนจาก ดินน้ํามันหรือดินเหนียวโดยเนนการถายทอดจินตนาการ งานพิมพภาพ โดยเนนการจัด
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วางตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ในภาพ ปญหาในการจัดองคประกอบศิลป และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลปของ

ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานใหดีข้ึน ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศลิปที่มีผลตอชีวิตของคน  ในสังคม  

เก่ียวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรม

และภูมิปญญาในทองถิ่น องคประกอบดนตรีในเพลงที่ใชในการสื่ออารมณ  ลักษณะของเสียงขับรองและเครื่อง

ดนตรีที่อยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ โนตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีทําจังหวะและทํานอง   

เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบถามตอบใชดนตรีรวมกับ

กิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณใีนวัฒนธรรมตาง ๆ   คุณคาของ

ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน องคประกอบนาฏศิลป  ทาทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน  

แสดงนาฏศิลป โดยเนนการใชภาษาทาและนาฏยศัพทในการสื่อความหมายและการแสดงออกการรํารองเง็ง   

เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี การเขียนเคาโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆการ

แสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆประโยชนท่ีไดรับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทตาง ๆ ของไทย ในแตละทองถิ่น  

แสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณ ี

รู  เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เก่ียวกับจังหวะ ตําแหนงของ สิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม และงาน

ทัศนศิลป  ความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป ที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการที่ตางกัน  เทคนิคของแสง

เงา น้ําหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตรของสถานที่ทองเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมในอําเภอวารินชํา

ราบและจังหวัดอุบลราชธานี งานปนจาก ดินน้ํามันหรือดินเหนียวโดยเนนการถายทอดจินตนาการงานพิมพภาพ 

โดยเนนการจัดวางตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ในภาพ  ปญหาในการจัดองคประกอบศิลป และการสื่อความหมายใน

งานทัศนศิลปของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานใหดีข้ึน  ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอ

ชีวิตของคนในสังคม เก่ียวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ  งาน

ทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น องคประกอบดนตรีในเพลงที่ใชในการสื่ออารมณ  ลักษณะ

ของเสียงขับรองและเครื่องดนตรีที่อยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ โนตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่อง

ดนตรีทําจังหวะและทํานอง   เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบ

ถามตอบใชดนตรีรวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีใน

วัฒนธรรมตาง ๆ คุณคาของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน องคประกอบนาฏศิลป  ทาทางประกอบเพลงหรือ

เรื่องราวตามความคิดของตน  แสดงนาฏศิลป โดยเนนการใชภาษาทาและนาฏยศัพทในการสื่อความหมายและ

การแสดงออกการรํา เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี การเขียนเคาโครงเรื่อง

หรือบทละครสั้น ๆ การแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆ ประโยชนที่ไดรับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทตาง ๆ 

ของไทย ในแตละทองถิ่น  แสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพ้ืนบาน ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณรีักและมุงมั่นใน

การทํางาน สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไป

ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ศ ๑.๑  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒ ,  ป.๕/๓ ,  ป.๕/๔ ,  ป.๕/๕ ,  ป.๕/๖ ,  ป.๕/๗    



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๙ 

ศ ๑.๒  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒   

ศ ๒.๑  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒ ,  ป.๕/๓ ,  ป.๕/๔ ,  ป.๕/๕ ,  ป.๕/๖ ,  ป.๕/๗    

ศ ๒.๒  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒   

ศ ๓.๑  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒ ,  ป.๕/๓ ,  ป.๕/๔ ,  ป.๕/๕ ,  ป.๕/๖    

ศ ๓.๒  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒      

       รวม   ๖   มาตรฐาน    ๒๖  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๐

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ                                                           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                            เวลา    ๘๐    ชั่วโมง   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา                                                         

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สราง อาน เขียน วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลียนแบบ แสดงจําแนก 

เปรียบเทียบ เคาะ รองเพลง เกี่ยวกับ สีคูตรงขาม และอภิปรายเก่ียวกับการใช สีคูตรงขาม ในการถายทอด

ความคิดและอารมณ หลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปจากรูปแบบ ๒ 

มิติ เปน ๓ มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและน้ําหนักงานปนโดยใชหลักการเพิ่มและลด ปนแผนผังของโรงเรียน 

งานทัศนศิลป โดยใชหลักการของรูปและพ้ืนที่วางใชสีคูตรงขามหลักการจัดขนาดสัดสวน และความสมดุล วาด

ภาพสถาปตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถายทอด

ความคิด  หรือเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิตและสังคม  เก่ียวกับ

อิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตองานทัศนศิลปในทองถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถ่ินที่

มีผลตอการสรางงานทัศนศิลปของบุคคล   เพลงท่ีฟง โดยอาศัยองคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต  ประเภทและ

บทบาทหนาที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆ  โนตไทย และโนตสากลทํานองงาย ๆ  

ใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดนสดที่มีจังหวะและทํานองงาย ๆ ความรูสึกที่มีตอดนตรี  ทํานอง 

จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟง  เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร  ดนตรีที่มา

จากยุคสมัยท่ีตางกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถ่ิน การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอด

ลีลาหรืออารมณ เครื่องแตงกาย หรืออุปกรณประกอบการ แสดงนาฏศิลปและการละคร อยางงาย ๆ ความรูสึก

ของตนเองที่มีตองานนาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค  การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง

ความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจําวันสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการแสดง

นาฏศิลปและละคร  ประโยชนที่ไดรับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร 

รู เขาใจ เห็นคณุคา ชื่นชม เก่ียวกับสีคูตรงขาม และอภิปรายเก่ียวกับการใช สีคูตรงขาม  ในการถายทอด

ความคิดและอารมณ หลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงานทัศนศลิป  งานทัศนศิลปจากรูปแบบ ๒ 

มิติ เปน ๓ มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและน้ําหนักงานปนโดยใชหลักการเพิ่มและลด ปนแผนผังของโรงเรียน 

งานทัศนศิลป โดยใชหลักการของรูปและพ้ืนที่วางใชสีคูตรงขามหลักการจัดขนาดสัดสวน และความสมดุล   วาด

ภาพสถาปตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถายทอด

ความคิด  หรือเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิตและสังคม  เก่ียวกับ

อิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตองานทัศนศิลปในทองถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถ่ินที่

มีผลตอการสรางงานทัศนศิลปของบุคคล   เพลงท่ีฟง โดยอาศัยองคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต  ประเภทและ

บทบาทหนาท่ีเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ โนตไทย และโนตสากลทํานองงาย ๆ  

ใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดนสดที่มีจังหวะและทํานองงาย ๆ ความรูสึกที่มีตอดนตรี ทํานอง 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๑ 

จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟง เรือ่งราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร ดนตรีที่มาจาก

ยุคสมัยที่ตางกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถิ่น การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอดลีลา

หรืออารมณ เครื่องแตงกาย หรืออุปกรณประกอบการ แสดงนาฏศิลปและการละคร อยางงาย ๆ ความรูสึกของ

ตนเองที่มีตองานนาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงความสัมพันธ

ระหวางนาฏศิลปและการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจําวันสิ่งที่มีความสําคัญตอการแสดงนาฏศลิปและละคร  

ประโยชนที่ไดรับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร รักและมุงมั่นในการทํางาน สามารถนํา

ความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  

 

          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ศ ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗     

 ศ ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓      

 ศ ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖     

 ศ ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓   

 ศ ๓.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖   

 ศ ๓.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒    

          รวม   ๖  มาตรฐาน   ๒๗  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง ๑๑๑๐๑   การงานอาชีพฯ                                กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี       

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

บอก รู วิธีการทํางาน ใชวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ ประโยชนของอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทํางาน

เพ่ือชวยเหลือตนเองอยางกระตือรือรนและการประหยัด , ออม การตรงตอเวลา การผลิตเครื่องใชจักสาน จาก

วัสดุเหลือใชเศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรมตางๆ ไดแก สหกรณ การจัดการขยะ อาหารกลางวันขอมูลสิ่งที่สนใจ

เปนขอมูลเก่ียวกับบุคคล สัตว สิ่งของ  เรื่องราวในหมูบานหนองไผ หองสมุดโรงเรียนบานฝาผนัง )  

 เพ่ือใหรู เขาใจ การชวยเหลือตนเองเปนการลงมือทํางานท่ีมุงเนนการฝกทํางานอยางสม่ําเสมอ การ

ทํางานอยางปลอดภัย ความกระตือรือรนและตรงเวลาเปนลักษณะนิสัยในการทํางาน ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการ

ทํางาน  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไป

ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

      มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๑,  ป.๑/๓      



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๔

ง ๓.๑  ป.๑.๑, ป.๑/๒ 

        รวม  ๒    มาตรฐาน  ๕      ตัวชี้วัด 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๕

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพฯ                                 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 คําอธิบายรายวิชา 

     บอก รู วิธีการหรือประโยชนของการทํางาน สิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ใชวัสดุอุปกรณ ชื่อและ

หนาที่ของอุปกรณและเครื่องมือใหเหมาะสมกับงาน อาชีพการทําสวนลองกองชวยใหการประหยัด , ออม รูจัก

แบงปนสิ่งของใหผูอ่ืนและชวยเหลืองานบาน ขอมูลและรวบรวมขอมูลที่สนใจจากแหลงขอมูลตางๆที่เชื่อถือได ชื่อ

และหนาที่ของอุปกรณพ้ืนฐานท่ีเปนสวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร เศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรมตางๆ 

ไดแก เศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรมตาง ๆ สหกรณ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การผลิตการใชวัสดุ

เหลือใช 

       เพื่อใหตระหนัก เห็นคุณคา เพ่ือชวยเหลือตนเองและครอบครัว นําความรูเก่ียวกับการใชอุปกรณ 

เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกตใช การสรางของเลนของใชอยางงาย  มีความคิดสรางสรรคอยางนอย ๑ ลักษณะ ของ

ใชอยางอยางงายโดยกําหนดปญหาหรือความตองการรวบรวมขอมูลออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพราง ๒ 

มิตินําความรูเก่ียวกับการใชอุปกรณ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกตใช การสรางของเลนของใชอยางงายมีความคิด

สรางสรรคอยางนอย ๑ ลักษณะ ในการแกปญหา สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓      

ง ๒.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔     

ง ๓.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 

       รวม  ๓   มาตรฐาน     ๑๐   ตัวชี้วัด   

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๖

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพฯ                               กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

  บอก  คนหาขอมูล  รวบรวมขอมูล สราง ข้ันตอน เลือกใชสิ่งของเครื่อง เครื่องมือวิธีการทํางานและ

ประโยชนการทํางาน ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตรงกับงาน  อาชีพการทําสวน ชวยใหการประหยัด , ออม   

โดยกําหนดปญหาหรือความตองการ อยางมีขั้นตอน ทํางานอยางเปนตามกระบวนการทํางานดวยความสะอาด 

ความรอบคอบและอนุรักษสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรมตางๆ ไดแก   สหกรณ  การจัดการขยะ 

อาหารกลางวันโรงเรียน       

  เพ่ือให รู เขาใจ การทํางาน เพ่ือชวยเหลือตนเองและครอบครัว  ชวยเหลืองานบานและสวนรวมออกแบบ

โดยการถายทอดความคิดเปนภาพราง ๒ มิติลงมือสรางและประเมินผลเลือกใชสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน

อยางสรางสรรค  มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช ดวยการนํากลับมาใชซ้ําการแบงปนสิ่งของใหผูอื่น สามารถนํา

ความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓     

ง ๒.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓    

ง ๓.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 

       รวม   ๓    มาตรฐาน  ๘  ตัวชี้วัด 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๗

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง ๑๔๑๐๑   การงานอาชพีฯ                                 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

 บอก อธิบาย ความหมาย ความสําคัญ ของอาชีพ  ขั้นตอนการทํางาน  ใชระบบ  เหตุผลในการทํางานให

บรรลุเปาหมาย ประโยชนและโทษ ใชพลังงานทรัพยากรในการทํางานอยางประหยัด การ ออม เศรษฐกิจ

พอเพียงผานกิจกรรมตางๆ ไดแก สหกรณ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรยีน การทําอาชีพการปลูกพืชสวน

ครัว เลี้ยงสัตว ชื่อและหนาที่ของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทํางานเบ้ืองตนของคอมพิวเตอร 

 เพ่ือให รู เขาใจ การชวยเหลืองานในบาน การทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางเปนข้ันตอน การใช

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรในการทํางาน ภาพนิ่งหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใชโปรแกรมกราฟกดวยความ

รับผิดชอบ การแบงปนสิ่งของให สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔      

ง ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕    

ง ๔.๑ ป.๔/๑ 

      รวม   ๓   มาตรฐาน    ๑๐  ตัวชี้วัด 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๘

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง ๑๕๑๐๑   การงานอาชีพฯ                                 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                     เวลา    ๘๐   ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

       บอก อธิบาย ความหมาย ความสําคัญ ของอาชีพ  ขั้นตอนการทํางาน  ใชระบบเหตุผลในการทํางานให

บรรลุเปาหมาย  ประโยชนและโทษ ใชพลังงานทรัพยากรในการทํางานอยางประหยัด การออม เศรษฐกิจ

พอเพียงผานกิจกรรมตางๆ ไดแก สหกรณ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การทําอาชีพการปลูกพืชสวน

ครัว  เลี้ยงสัตว ชื่อและหนาที่ของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทํางานเบ้ืองตนของคอมพิวเตอร 

 เพ่ือให รู เขาใจ การชวยเหลืองานในบาน การทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางเปนข้ันตอน การใช

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรในการทํางาน ภาพนิ่งหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใชโปรแกรมกราฟกดวยความ

รับผิดชอบ การแบงปนสิ่งของให  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔      

ง ๒.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔,  ป.๕/๕  

ง ๓.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒     

ง ๔.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒     

        รวม    ๔   มาตรฐาน   ๑๓  ตัวชี้วัด 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๙

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพฯ                                   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี                  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                  เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

 อธิบาย  บอก  อภิปราย รวบรวม นําเสนอ ขอมูล แนวทางการทํางานแตละข้ันตอน สวนประกอบของ

เทคโนโลยี   สรางสิ่งของเครื่องใชอยางเปนข้ันตอน ตั้งแตกําหนดปญหา หรือความตองการ รวบรวมขอมูลเลือก

วิธีการในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใชซอฟตแวรประยุกต ออกแบบโดยการถายทอดความคิดเปนภาพราง ๓ มิติ 

กอนลงมือสราง และประเมินผล ทําใหผูเรียนทํางานอ ยางเปนกระบวนการและชวยเหลืองานในบานการประหยัด   

การออม การแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืนการแปรรูป จากกลวยการผลิตการใชเครื่องจักสาน การผลิตการใชเครื่องจัก

สานจากวัสดุเหลือใช อาชีพการทําสวนการปลกูพืชสวนครัว เลี้ยงสัตว เศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรมตางๆ ไดแก 

สหกรณ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน 

  เพ่ือใหรู เขาใจทักษะการจัดการทํางาน และมีทักษะการทํางานรวมกันปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการ

ทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอ่ืนนําความรูและทักษะการสราง ชิ้นงาน ไปประยุกตในการสรางสิ่งของ

เครื่องใชและการแกปญหาวางแผนในการเลือกอาชีพ สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑  ป.๖/๑  , ป.๖/๒ ,  ป.๖/๓       

ง ๒.๑  ป.๖/๑  , ป.๖/๒ ,  ป.๖/๓       

ง ๓.๑  ป.๖/๑  , ป.๖/๒ ,  ป.๖/๓ , ป  ๖/๔ , ป ๖/๕    

          ง ๔.๑  ป.๖/๑  , ป.๖/๒    

       รวม    ๔     มาตรฐาน  ๑๓    ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

อ ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                              เวลา    ๒๐๐    ชั่วโมง  

 

คําอธิบายรายวิชา 

      ปฏิบัติตาม คําสั่งงายๆ  ที่ฟง  ตัวอักษรและเสียง และสะกดคํางาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน  ภาพตรง

ตามความหมายของคําและกลุมคําท่ีฟง  เรื่องใกลตัว คําสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง  

คําสั่งงาย ๆ ตามแบบที่ฟง  ความตองการงายๆของตนเองตามแบบที่ฟง  การขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับ

ตนเองตามแบบที่ฟง ขอมูลงายๆ เก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา ชื่อและคําศัพท

เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  การระบุ

ตัวอักษรและเสียงอักษรของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย คําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืน การฟง/พูดในสถานการณงายๆที่เกิดขึ้นในหองเรียน  การใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวม

คําศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 

    โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อานออกเสียง เลือกภาพ ตอบคําถาม พูดโตตอบ ใช บอก พูดขอ ใหขอมูล  

ทําทาประกอบ เขารวม ฟง/พูด เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เกิด

สมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคข้ึนในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔  

ต ๑.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๒

ต ๑.๓  ป.๑/๑ 

ต ๒.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 

ต ๒.๒  ป.๑/๑ 

ต ๓.๑  ป.๑/๑   

ต ๔.๑  ป.๑/๑ 

ต ๔.๒  ป.๑/๑     

      รวม  ๘  มาตรฐาน ๑๖   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                    

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                            เวลา    ๒๐๐    ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

       ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ และคําขอรองงายๆ ที่ฟง ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียงคาํ  สะกดคํา  และ

อานประโยคงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือกภาพตรงตามความหมายของคําและกลุมคําที่ฟง ตอบคําถาม

จากการฟงประโยค บทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ ที่มีภาพประกอบ พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งาย ๆในการสื่อสาร

ระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคําสั่งและคําขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง  บอกความตองการงายๆของตนเองตาม

แบบที่ฟง พูดขอและใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับตนเองตามแบบที่ฟง พูดใหขอมูล เก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  พูด

และทําทาทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อและคําศัพทเก่ียวกับเทศกาลสําคัญของเจาของ

ภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ระบุตัวอักษรและเสียงอักษรของ

ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  ฟง/พูดใน

สถานการณงายๆที่เกิดข้ึนในหองเรียน   ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อรวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 

 โดยการระบุ  อานออกเสียง เลือก ตอบคําถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทําทาทาง เขารวม ฟง   เพ่ือให

ผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เกิดสมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๓

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน  และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข   สามารถ

นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 

ต ๑.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔  

ต ๑.๓ ป.๒/๑ , ป.๒/๑   

ต ๒.๑  ป.๒/๒ , ป.๒/๓  

ต ๒.๒ ป.๒/๑  

ต ๓.๑  ป.๒/๑  

ต ๔.๑  ป.๒/๑  

ต ๔.๒ ป.๒/๑         

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๑๖   ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๔

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

อ ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                              เวลา    ๒๐๐    ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

      ปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองท่ีฟงหรืออาน  คํา สะกดคํา อานกลุมคําประโยค และบทพูดเขาจังหวะ

(chant)งาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน  ภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคํากลุมคําและประโยคที่ฟง   

จากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ  คําสั้นๆ งาย ๆในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่

ฟง  คําสั่งและคําขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง  ความตองการงายๆของตนเองตามแบบที่ฟง  ขอและใหขอมูลงายๆ 

เก่ียวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่ฟง ความรูสึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งตางๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบ

ที่ฟง ใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว  คําตามประเภทของ บุคคล สัตว และสิ่งของตามท่ีฟงหรือ

อาน มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา   ชื่อและคําศัพทงายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและ

ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา   กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ความแตกตางของเสียง

ตัว อักษร คาํ กลุมคํา และประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   คําศัพทที่เก่ียวของ

กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน   สถานการณงายๆที่เกิดข้ึนในหองเรียน  ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือ

รวบรวมคําศัพทที่เก่ียวของใกลตัว 

  โดยการอานออกเสียง  สะกดคํา  ฟง  พูด  เลือก/ระบุ  ตอบคําถาม  พูดโตตอบ  ใช  บอก  จัดหมวดหมู  

ทําทาประกอบ  เขารวมกิจกรรม  เพ่ือใหมีความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําความรูไปปฏิบัติใหเกิด

ประโยชนตอตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม   สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔  

ต ๑.๒  ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ 

ต ๑.๓ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒  

ต ๒.๑ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓   

ต ๒.๒ ป.๓/๑  

ต ๓.๑  ป.๓/๑  

ต ๔.๑  ป.๓/๑  

ต ๔.๒  ป.๓/๑         

        รวม  ๘   มาตรฐาน  ๑๘  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๕

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

อ ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                     

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                          เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

        ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําขอรอง และคําแนะนํา (instructions)งาย ๆที่ฟงหรืออาน  อานออกเสียงคํา สะกด

คํา  อานกลุมคํา ประโยค ขอความงายๆ และบทพูดเขาจังหวะ ถูกตองตามหลักการอาน  เลือก/ระบุภาพหรือ

สัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความสั้นๆที่ฟงหรืออาน  ตอบคําถามจากการ

ฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  ใชคําสั่ง คํา

ขอรอง  และคําขออนุญาตงาย ๆ  พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเองตามและขอความชวยเหลือใน

สถานการณงายๆ  พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูล เก่ียวกับตนเองเพ่ือน และครอบครัว  พูดแสดงความรูสึกของ

ตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง  พูด/เขียนใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและ

เรื่องใกลตัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆใกลตัวที่ฟงหรืออาน พูดแสดงความคิดเห็นงายๆ เก่ียวกับ

ตนเองและเรื่องใกลตัว  พูดและทําทาประกอบอยางสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา   ตอบ

คําถามเก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงายๆของเจาของภาษา  การเขารวมกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกตางของเสียงตัว อักษร คํา กลุมคํา ประโยค  และ

ขอความ ของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาล

และงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจาของภาษากับของไทย  คนควารวบรวม คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืน  และนําเสนอดวยการพูด/การเขียน  ฟง/พูดในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา  ใช

ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 

 โดยการฟง  พูด  อาน  เขียน  ระบุ  อานออกเสียง เลือก ตอบคําถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทําทาทาง เขา

รวม เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เกิดสมรรถนะตามความตองการ

ของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน  และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมี

ความสุข สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไป

ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ 

ต ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕       

ต ๑.๓ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 

ต ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓   

ต ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 

ต ๓.๑  ป.๔/๑  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๖

ต ๔.๑  ป.๔/๑        

ต ๔.๒  ป.๔/๑  

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐  ตัวชี้วัด 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

อ ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                     

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                              เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําขอรอง และคําแนะนํา ที่ฟงหรืออาน  อานออกเสียง ประโยค ขอความ และบท

กลอนสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค

และขอความสั้นๆที่ฟงหรืออาน  บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟงหรืออานบทสนทนา และนิทาน

งายๆหรือเรื่องสั้นๆ  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  ใชคําสั่ง คําขอรอง  คําขออนุญาตและให

คําแนะนํางาย ๆ  พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเองตาม ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ

ชวยเหลือในสถานการณงายๆ  พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูล เกี่ยวกับตนเองเพ่ือน ครอบครัว  และเรื่องใกลตัว  

พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ  พูด/

เขียนใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว เขียนภาพ  แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตางๆตามที่ฟง

หรืออาน พูดแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเรื่องตางๆใกลตัว ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตาม

มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตอบคําถาม/บอกความสําคัญของเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและ

ชีวิตความเปนอยูงายๆของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความ

เหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคํา

(order)ตามโครงสรางของประโยคของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความ

แตกตางระหวางเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจาของภาษากับของไทย คนควารวบรวม คําศัพทท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด/การเขียน ฟง พูด และอาน/เขียนในสถานการณ

ตางๆที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบคนและรวบรวมขอมูล

ตางๆ 

 โดยการฟง พูด  อาน  เขียน  ระบุ  อานออกเสียง เลือก ตอบคําถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทําทาทาง เขา

รวม เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เกิดสมรรถนะตามความตองการของ

หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคข้ึนในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๗

 

       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   

ต ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 

ต ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓        

ต ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓        

ต ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

ต ๓.๑  ป.๕/๑                              

ต ๔.๑  ป.๕/๑                                

ต ๔.๒  ป.๕/๑         

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐      ตัวชี้วัด 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

อ ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                   

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                 เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําขอรอง และคําแนะนํา ที่ฟงและอาน อานออกเสียง ขอความ นิทาน และบทกลอน

สั้นๆ  ถูกตองตามหลักการอาน  เลือก/ระบุประโยค หรือ ขอความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ หรือเครื่องหมาย

ที่อาน บอกใจความสําคัญ  และตอบคําถามจากการฟงหรืออาน บทสนทนา หรือนิทานงายๆและเรื่องเลา  พูด/

เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  ใชคําสั่ง คําขอรอง  และคําขออนุญาตและใหคําแนะนํา  พูด/เขียน

แสดงความตองการ  ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณงายๆ  พูด/เขียน

เพ่ือขอและใหขอมูล เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว  และเรื่องใกลตัว พูด/เขียนแสดงความรูสึกของตนเอง

เก่ียวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ พูด/เขียนใหขอมูล เก่ียวกับตนเอง  

เพ่ือน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตางๆตามที่ฟงหรืออาน  พูดเขียนแสดง

ความคิดเห็น เก่ียวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเปนอยูของ

เจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกตาง

ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และการลําดับคํา ตามโครงสราง ประโยค 

ของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลงาน

ฉลอง และประเพณีของเจาของภาษากับของไทย คนควารวบรวม คําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น

จากแหลงการเรียนรู และนําเสนอดวยการพูด/การเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน

และสถานศึกษา ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๘

 โดยการฟง  พูด  อาน  เขียน  ระบุ  อานออกเสียง เลือก ตอบคําถาม พูดโตตอบ เขารวม เปรียบเทียบ  

คนควา ใช บอก เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เกิดสมรรถนะตามความ

ตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคข้ึนในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได

อยางมีความสุข สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ

นําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    

ต ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕  

ต ๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 

ต ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓   

ต ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 

ต ๓.๑  ป.๖/๑        

ต ๔.๑  ป.๖/๑ 

ต ๔.๒  ป.๖/๑        

       รวม  ๘   มาตรฐาน ๒๐  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๙

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

โรงเรียนทาแสงวิทยายน ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง  

ไดฝกปฏิบัติจริงและคนพบความถนัดของตนเอง  สามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติมตามความสนใจจากแหลง

เรียนรูท่ีหลากหลาย บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม มีทักษะในการดําเนินงาน สงเสริมใหมีวุฒิภาวะทางอารมณ 

สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพไดอยางเหมาะสม 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีมุงใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรูอยางรอบ

ดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม  

จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงใหสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองไดและอยู



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๐ 

รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข โรงเรียนทาแสงวิทยายนไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยแบงออกเปน ๓  ลักษณะ 

ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง  รูรักษสิ่งแวดลอม  สามารถ

ตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยาง

เหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคําปรึกษาแก

ผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน โดยนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมงตอป

การศกึษา 

 ๒. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาระเบียบวินัย  ความเปนผูนํา  ผูตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  

การทํางานรวมกัน  รูจักแกปญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล  การชวยเหลือแบงปนเอ้ืออาทรและ

สมานฉันท  โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียน  ใหไดปฏิบัติดวยตนเอง

ในทุกขั้นตอน  ไดแก  การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการทํางานเนนการ

ทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษาและ

ทองถิ่น  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบดวย  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  นักเรียนทุกคนตองเขารวม  กิจกรรม

ลูกเสือ  เนตรนารี  ๓๐  ชั่งโมงตอปการศึกษา  กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรม  ชมรม  ๔๐  

ชั่งโมงตอปการศึกษา   

 ๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน

ตอสังคม ชุมชนและทองถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  

ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ  เชน  กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม  นักเรียนทุกคนตอง

เขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  ๑๐  ชั่วโมงตอปการศึกษา  

 

โครงสรางและอตัราเวลาการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๒.  กิจกรรมนักเรียน  

      ๒.๑  ลูกเสือ-เนตรนาร ี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

      ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคม 

     และสาธารณประโยชน 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

๑. กิจกรรมแนะแนว 

 วัตถุประสงค 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๑

๑. เพ่ือผูเรียนคนพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและ

ผูอื่น 

๒. เพ่ือใหผูเรียนแสวงหาความรูจากขอมูล ขาวสาร แหลงเรียนรู ทั้งดานการศึกษา อาชีพสวนตัว สังคม  

เพ่ือนําไปใชในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ

ของตนเอง 

๓. เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพ และรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

๔. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

๕. เพ่ือใหผูเรียนมีคานิยมท่ีดีงามในการดําเนินชีวิต สรางเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแกนักเรียน 

๖. เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม  และประเทศชาติ 

 

แนวการจัดกิจกรรม  โรงเรียนทาแสงวิทยายน ไดจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือชวยเหลือและพัฒนาผูเรียน  

ดังนี้ 

๑. จัดกิจกรรมเพ่ือใหครูไดรูจักและชวยเหลือผูเรียนมากขึ้น  โดยใชกระบวนการทางจิตวิทยา  การ

จัดบริการสนเทศ  โดยใหมีเอกสารเพื่อใชในการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน  ดวยการสังเกต  

สัมภาษณ  การใชแบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผูปกครองกอนและระหวางเรียน  การ

เยี่ยมบานนักเรียน  การใหความชวยเหลือผูเรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดทําระเบียนสะสม  

สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน  และบัตรสุขภาพ 

๒. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ  โดยทําแบบทดสอบเพ่ือรูจักและเขาใจตนเอง  มีทักษะ

ในการตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพ่ือเลือกศึกษาตอ  เลือกอาชีพ 

๓. การจัดบริการใหคําปรึกษาแกผูเรียนรายบุคคล  และรายกลุม  ในดานการศึกษา  อาชีพ  และสวนตัว  

โดยมีผูใหคําปรึกษาที่มีคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใหคําปรึกษา  ตลอดจนมีหองให

คําปรึกษาที่เหมาะสม 

๓.๑  ชวยเหลือผูเรียนที่ประสบปญหาดานการเงนิ โดยการใหทุนการศึกษาแกผูเรียน 

๓.๒  ติดตามเก็บขอมูลของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 

 

๒. กิจกรรมนักเรียน 

  ๑. กิจกรรมลูกเสือ   

กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี 

 ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  ๑-๖ ทุกคน  ไดฝกอบรมวิชาลูกเสือ  -  เนตรนารี  เพ่ือสงเสริม

หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  สงเสริมความสามัคคี  มีวินัย  และ

บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  โดยดําเนินการจัดกิจกรรมตามขอกําหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาต ิ

วัตถุประสงค 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๒

 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๘  ไดกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม  เพ่ือพัฒนา

ลูกเสือทั้งทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และชวยสรางสรรคสังคม  

เพ่ือใหเกิดความสามัคคี  และความเจริญกาวหนา  ท้ังนี้เพื่อความสงบสุข  และความมั่งคงของประเทศชาติตาม

แนวทางดังตอไปนี้ 

๑.  ใหมีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟง  และพ่ึงตนเอง 

๒. ใหมีความซื่อสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

๓. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน 

๔. ใหรูจักทําการฝมือและฝกฝนการทํากิจกรรมตางๆตามความเหมาะสม 

๕. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่งคงชองชาต ิ

 

แนวการจัดกิจกรรม 

  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑-๓ 

 เปดประชุมกอง  ดําเนินการตามกระบานการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมใหศึกษาวิเคราะห  วางแผน  

ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเนนระบบหมู  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชุมกอง  โดยใหผูเรียนศึกษา

และฝกปฏิบัติดังนี้ 

๑.  เตรียมลูกเสือสํารอง  นิยายเรื่อเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือสํารอง  การทําความ

เคารพเปนหมู (แกรนดฮาวล) การทําความเคารพเปนรายบุคคล  การจับมือซาย  ระเบียบ

แถวเบ้ืองตน  คําปฏิญาณ  กฎ  และคติพจนของลูกเสือสํารอง   

๒. ลูกเสือสํารองดาวดวงที่  ๑ , ๒  และ ๓  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ  การสํารวจ  การ

คนหาธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธง  และประเทศตางๆ  การฝมือ  กิจกรรม

กลางแจง  การบันเทิง  การผูกเงื่อน  คําปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือสํารองโดยใชกระบาน

การทํางาน  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการกลุม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการ

คิดริเริ่ม  สรางสรรค  กระบวนการฝกปฏิบัติ  ทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  

และภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 

 เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ  กฎ  และคติพจนของ

ลูกเสือสํารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟง  และพึ่งตนเอง  ซื่อสัตย  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอก

เห็นใจผูอ่ืน  บําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน  รูจักทําการฝมือ พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไม

เก่ียวของกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  นําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔-๖ 

 เปดประชุมกอง  ดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมใหศึกษา  วิเคราะห  วางแผน  

ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเนนระบบหมู  สรุปการปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชุมกอง  โดยใหผูเรียนศึกษา

และปฏิบัติในเรื่อง 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๓

๑.  ลูกเสือตรี  ความรูเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ  คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  กิจกรรม

กลางแจง  ระเบียบแถว 

๒. ลูกเสือโท  การรูจักดูแลตนเอง  การชวยเหลือผูอื่น  การเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ  ทักษะทางวิชา

ลูกเสือ  งานอดิเรกและเรื่อที่นาสนใจ  คําปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

๓. ลูกเสือเอก  การพึ่งพาตนเอง  การบริการ  การผจญภัย  วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  โดยใช

กระบวนการทํางาน  กระบวนการแกปญหา  ระบวนการกลุม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการ

คิดริเริ่ม  สรางสรรค  กระบวนการฝกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิ

ปญญาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ  กฎ  และคติพจนของ

ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟง  และพ่ึงตนเอง  ซื่อสัตย  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอก

เห็นใจผูอ่ืน  บําเพ็ญตนเพื่อสารธารณประโยชน  รูจักทําการฝมือ  พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไม

เก่ียวของกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และนําไปใชในชีวิตประจําวันได

อยางมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ   ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม  และผานการทดสอบแลว  จะไดรับเครื่องหมายลูกเสือตรี  ลูกเสือโท  

และลูกเสือเอก 

 

 ๒. กิจกรรมชุมนุม 

 วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความตองการของตน   

๒. เพ่ือใหผู เรียนไดพัฒนาความรู  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  ใหเกิด

ประสบการณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

๓. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

๔. เพ่ือใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่น  ไดตามวิถีประชาธิปไตย 

 

แนวการจัดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมตามความสนใจ (ชุมนุม) ผูเรียนสามารถเลือกเขาเปนสมาชิกชมรม วางแผนการดําเนิน

กิจกรรมรวมกัน โดยมีชมรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผูเรียน ประกอบดวยกิจกรรม

ดานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม สงเสริมประชาธิปไตย สงเสริมการเรียนรู และคาย

วิชาการ การศึกษาดูงาน การฝกปฏิบัติ การบรรยายพิเศษดังตัวอยางพอสังเขปตอไปนี ้

๑. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรมและจริยธรรม จัดสอนจริยธรรมในหองเรียน จัดให

มีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญท้ังทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยผูเรียนมีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรมทัง้ในดานวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และศีลปะ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๔ 

๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาสีทุกชวงชั้น โดยผูเรียนไดฝกทักษะการทํางาน  

และการแกปญหาทุกขั้นตอน   

๓. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการทํางาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผูเรียนมีโอกาสปฏบิัติจริง และฝก

ทักษะการจัดการ 

๔. กิจกรรมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เชน  

ประเพณีไหวครู  ประเพณีลอยกระทง 

๕. กิจกรรมสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดใหมีการเลือกคณะกรรมการนักเรียน  โดย

ใหนํากระบวนการประชาธิปไตยไปใชในการรวมวางแผนดําเนินงานพัฒนาโรงเรียน 

๖. กิจกรรมคนดีของสังคม  จัดใหมีการบรรยายใหความรู  เพ่ือปองกันปญหาโรคติดตอรายแรง  

ปญหายาเสพติด  ปญหาวัยรุน  ใหความรูเพ่ือปลูกฝงใหเปนสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี 

๗. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยจัดแหลงเรียนรู ไดแก หองสมุด หองปฏิบัติการทางภาษา  

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและอนามัย ใหบริการหองพยาบาล มีบริการใหความรูแกผูเรียน เพ่ือ

ปองกันโรคระบาดอยางทันเหตุการณ 

  

  

 

 

๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 วัตถุประสงค 

๑.  เพ่ือใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และประเทศชาต ิ

๒. เพ่ือใหผูเรียนออกแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารประโยชนอยางสรางสรรคตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

๓. เพื่อใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๕. เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 

แนวการจัดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทําประโยชน

ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  

ความเสียสละตอสังคม มีจิตใจมุงทําประโยชนตอครอบครัว ชุมชนและสังคมกิจกรรมสําคัญ ไดแก กิจกรรม



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๕

บําเพ็ญประโยชน  กิจกรรมสรางสรรคสังคม กิจกรรมดํารงรักษา สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  กิจกรรม

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ี

 เวลาเรียนสําหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในสวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน จัดสรรเวลาใหผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๖ รวม ๖ ป จํานวน ๖๐ ชั่วโมง(เฉลี่ยปละ  ๑๐ 

ชั่วโมง) 

 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ในระดับประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ เปนการจัดกิจกรรม

ภายในเวลาเรียน โดยใหผูเรียนรายงานแสดงกรเขารวมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผูรับรองผลการเขารวม

กิจกรรมทุกครั้ง 

 

แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 โรงเรียนบานฝาผนัง กําหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนดังนี ้

๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม  มีแนวทางปฏิบัติดงันี ้

  ๑.๑  การตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียน  ไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนตลอด

ปการศึกษา 

 ๑.๒  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียน  ผูเรียน

ตองไดรับการประเมินทุกผลการเรียนรู  และผานทุกผลการเรียนรู  โดยแตละผลการเรียนรูผานไมนอยกลารอยละ  

๕๐  หรือมีคุณภาพในระดับ  ๑  ขึ้นไป 

 ๑.๓  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียนตามเกณฑ  

ขอ  ๑.๑  และขอ  ๑.๒  ถือวาผูเรียนมีผลการเรียน  “ผ”  ผานการประเมินกิจกรรมและนําผลการประเมินไป

บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 ๑.๔  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไมเปนไปตาม

เกณฑ  ขอ  ๑.๑  และขอ  ๑.๒  ถือวาผูเรียนมีผลการเรียน  “มผ”  โรงเรียนตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํา

กิจกรรมในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวน  แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก  “มผ”  เปน  “ผ”  

และนําผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการตัดสิน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 ๒.๑  กําหนดใหผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียน

ทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

 ๒.๒  ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคลตามเกณฑ

ที่โรงเรียนกําหนด  ผูเรียนจะตองผานกิจกรรม  ๓  กิจกรรมสําคัญดังนี้ 

 ๒.๒.๑  กิจกรรมแนะแนว 

 ๒.๒.๒  กิจกรรมนักเรียน  ไดแก 

  ๑.  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   

  ๒.  กิจกรรมชุมนุม 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๖ 

 ๒.๒.๓  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

 ๒.๓  การนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๒.๔  เสนอผูบริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบ

แตละระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๗

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๘

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                                          กิจกรรมแนะแนว 

ชั้นประถมศึกษาปที  ๑ - ๖             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ป 

 

คําอธิบายรายวิชา 

รูจักและเขาใจตนเอง  รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  มีเจตคติที่ดีตอการมี

ชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการดําเนินชีวิต  สามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  รูจัก

ตนเองในทุกดาน  รูความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง  รูและเขาใจโลกของงานอาชีพอยาง

หลากหลาย มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจรติ  รูขอมูลอาชีพ  สามารถเลือกตนแนวทางในการประกอบอาชีพไดอยาง

เหมาะสม  มีการเตรียมตัวสูอาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ  มี

คุณลักษณะพ้ืนฐานที่จําเปนในการประกอบอาชีพและพัฒนางานใหประสบความสําเร็จเพ่ือสรางฐานะทาง

เศรษฐกิจใหกับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 

พัฒนาตนเองในดานการเรียนอยางเต็มศักยภาพ  รูจักแสวงหาความรูใฝรูใฝเรียนใหเปนคนดีมีความรูและ

ทักษะทางวิชาการ  รูจักแสวงหาและใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มวีิธีการเรียนรู  มีทักษะการคิด  แกปญหาอยางสรางสรรค  คิดเปน  ทําเปน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  

เอ้ืออาทรและสมานฉันท  เพ่ือดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสงบสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  รูจัก เขาใจ  รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น เกิดการเรียนรูสามารถ

วางแผนการเรียนรู อาชีพ  รวมทั้งการดําเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรูสามารถปรับตัวไดอยาง

เหมาะสม  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  พึ่งตนเองไดมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและ

อาชีพ  ชีวิตและสังคม มสีุขภาพจิตที่ดีและจิตสํานึกในการทําประโยชนตอครอบครัว  สังคมและประเทศชาติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

๑. เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู   รูจัก  เขาใจ  รัก  และเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน 

๒. เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาตอ อาชีพ  รวมท้ังการดําเนิน

ชีวิต และมีทักษะทางสังคม 

๓. เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม  และอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง

เหมาะสม 

๔. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

รวม  ๔  ผลการเรียนรู 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๙

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน             กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสํารองและลูกเสือสํารองดาวดวงที่ ๑) 

ชั้นประถมศึกษาปที  ๑                           เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 เปดประชุมกอง ดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยใหศึกษา  วิเคราะห  

วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู  โดยเนนระบบหมูและปฏิบัติกิจกรรมตามคําปฏิญาณและกฎของ

ลูกเสือสํารอง  เรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงใชสัญลักษณสมาชิกลูกเสือสํารองที่มีความเปนเอกลักษณรวมกัน  

ศึกษาธรรมชาติในชุมชนดวยความสนใจ  ใฝรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  

ปดประชุมกอง  ในเรื่องตอไปนี้ 

๑. เตรียมลูกเสือสํารอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทําความเคารพหมู           

(แกรนดฮาวล)  การทําความเคารพเปนรายบุคคล  การจับมือซาย ระเบียบแถว  เบื้องตน  คํา

ปฏิญาณ  กฎและคติพจนของลูกเสือสํารอง 

๒. ลูกเสือสํารองดาวดวงที่  ๑    อนามัย   ความสามารถเชิงทักษะ การสํารวจ การคนหาธรรมชาติ  

ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศตาง ๆ  การฝมือ  กิจกรรมกลางแจง  การบันเทิง  การผูก

เงื่อน  คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 

เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสํารองดาวดวงท่ี  ๑  สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ  

กฎ และคต ิ

พจนของลูกเสือสํารอง   มีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟงและพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย  สุจริต  มีระเบียบวินัย  

และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  รูจักบําเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  รูจักทําการฝมือและฝกฝนทํากิจกรรม

ตาง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ  และสามารถ

ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจํา  เชื่อฟงและพ่ึงพาตนเองได 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๐

๒. มีความซื่อสัตย  สุจริต   มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

๓. บําเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 

๔. ทําการฝมือและฝกฝนการทํากิจกรรมตาง ๆ  ตามความเหมาะสม 

๕. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและ ความมั่นคง 

๖. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอน 

๗. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน           กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสํารองดาวดวงที่  ๒) 

ชั้นประถมศึกษาปที  ๒                     เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 เปดประชุมกอง  ดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมใหศึกษา  วิเคราะห  วางแผน  

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู  โดยเนนระบบหมู  และปฏิบัติตามคําปฏิญาณ  คติพจนและกฎของลูกเสือ

สํารอง  ศึกษาเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงใชสัญลักษณสมาชิกลูกเสือสํารองที่มีความเปนเอกลักษณรวมกัน  

ศึกษาธรรมชาติในชุมชนดวยความสนใจใฝรูตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชุมกอง

ในเรื่องตอไปนี้ 

 ลูกเสือสํารองดาวดวงที่  ๒  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทําความเคารพหมู                  

(แกรนฮาวล)  การทําความเคารพเปนรายบุคคล  การจับมือซาย  ระเบียบแถว คําปฏิญาณ  กฎ และคติพจนของ

ลูกเสือสํารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสํารวจ  การคนหาธรรมชาติการอนุรักษทรัพยากรในชุมชน

ทองถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศตาง ๆ  การฝมือที่ใชวัสดุเหลือใชในทองถ่ิน  

กิจกรรมกลางแจง  การบันเทิงที่สงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมลดภาวะโลกรอน 

 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสํารองดาวดวงที่  ๒  สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ  กฎ

และคติพจนของลูกเสือสํารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟงและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตยสุจริต                   

มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รูจักบําเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  รูจักทําการฝมือและฝกฝนทํา



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๑

กิจกรรมตาง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน   อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

1. มีนิสัยในการสังเกต   จดจํา  เชื่อฟงและพ่ึงตนเองได 

2. มีความซื่อสัตย  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

3. บําเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

4. ทําการฝมือและฝกฝนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

5. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและความมั่นคงของชาติ 

6. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  ลดภาวะโลกรอน  สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                   กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสํารองดาวดวงที่  ๓) 

ชั้นประถมศึกษาปที  ๓                                     เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 เปดประชุมกอง  ดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมใหศึกษา  วิเคราะห  วางแผน  

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู  โดยเนนระบบหมู  และปฏิบัติตามคําปฏิญาณ  คติพจนและกฎของลูกเสือ

สํารอง  ศึกษาเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงใชสัญลักษณสมาชิกลูกเสือสํารองที่มีความเปนเอกลักษณรวมกัน  

ศึกษาธรรมชาติในชุมชนดวยความสนใจใฝรูตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชุมกอง

ในเรื่องตอไปนี ้

 ลูกเสือสํารองดาวดวงที่  ๓  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทําความเคารพหมู                

(แกรนฮาวล)  การทําความเคารพเปนรายบุคคล  การจับมือซาย  ระเบียบแถว คําปฏิญาณ  กฎ และคติพจนของ

ลูกเสือสํารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสํารวจ  การคนหาธรรมชาติการอนุรักษทรัพยากรในชุมชน



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๒

ทองถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศตาง ๆ  การฝมือที่ใชวัสดุเหลือใชในทองถ่ิน  

กิจกรรมกลางแจง  การบันเทิงที่สงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมลดภาวะโลกรอน 

 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสํารองดาวดวงที่ ๓ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎและ

คติพจนของลูกเสือสํารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพ่ึงตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย  

และเห็นอกเห็นใจ รูจักบําเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน รูจักทําการฝมือและฝกฝนทํากิจกรรมตาง ๆ  ตาม

ความเหมาะสม รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพ่ึงตนเองได 

๒. มีความซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

๓. บําเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

๔. ทําการฝมือและฝกฝนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

๕. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและความมั่นคงของชาติ 

๖. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอน สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                  กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ) 

ชั้นประถมศึกษาปที  ๔                             เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 เปดประชุมกอง  ดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใหศึกษา วิเคราะห วางแผน  

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู โดยเนนระบบหมู  และปฏิบัติกิจกรรมตามคําปฏิญาณ คติพจน  และกฎของ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๓ 

ลูกเสือสามัญ  เรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริง  ใชสัญลักษณสมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเปนเอกลักษณรวมกัน  

ศึกษาธรรมชาติในชุมชนดวยความสนใจ  ใฝรูและมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม

ประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  ลดภาวะโลกรอนและประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรูเก่ียวกับ

กระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว  วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  การทําความเคารพ การแสดงรหัส  การ

จับมือซาย  กิจกรรมกลางแจง  ระเบียบแถวทามือเปลา  ทามือไมพลวง  การใชสัญญามือและนกหวีด การตั้งแถว

และการเรียนแถว 

 เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ  และคติพจน

ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย  สุจริต  มีระเบยีบวินัย  และ

เห็นอกเห็นใจผูอื่น บําเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  ทําการฝมือและฝกฝนการทํากิจกรรมตาง ๆ ตาม

ความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  

ประโยชนและสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟงและพ่ึงตนเองได 

2. มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

3. บําเพ็ญตนเพ่ือสงเสริมและสาธารณะประโยชน 

4. ทําการฝมือและฝกฝนทํากิจกรรมตาง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 

5. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และความมั่นคงของชาติ 

6. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ลดภาวะโลกรอน 

7. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๔ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน          กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือโท) ) 

ชั้นประถมศึกษาปที  ๕              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 เปดประชุมกองดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยใหศึกษา  วิเคราะห  วางแผน  

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู  โดยเนนระบบหมู  และปฏิบัติกิจกรรมตามคําปฏิญาณ  คติพจนและกฎของ

ลูกเสือสามัญ  เรียนรูจากคิดและปฏิบัติจริง  ใชสัญลักษณสมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเปนเอกลักษณรวมกัน  

ศึกษาธรรมชาติในชุมชนดวยความสนใจ  ใฝรู  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  ลดภาวะโลกรอนและการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใชทักษะในทางวิชา

ลูกเสือ  การรูจักดูแลตนเอง  การชวยเหลือผูอื่น  การเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ  ทํางานอดิเรก  และเรื่องที่สนใจ 

 เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ  และคติพจน

ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย  สุจริต  มีระเบียบวินัย  

และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  บําเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  ทําการฝมือและฝกฝนการทํากิจกรรมตาง ๆ 

ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความม่ันคง  

ประโยชนและสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟงและพ่ึงตนเองได 

2. มีความซื่อสัตยสุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

3. บําเพ็ญตนเพ่ือสงเสริมและสาธารณะประโยชน 

4. ทําการฝมือและฝกฝนทํากิจกรรมตาง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 

5. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และความมั่นคงของชาติ 

6. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ลดภาวะโลกรอน 

7. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๕ 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน        กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือเอก) ) 

ชั้นประถมศึกษาปที  ๖              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

 

คําอธิบายรายวิชา 

เปดประชุมกองดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยใหศึกษา วิเคราะห วางแผน  

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู  โดยเนนระบบหมู และปฏิบัติตามคําปฏิญาณ คติพจน และกฎของลูกเสือ

สามัญ วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพ่ึงตนเอง การผจญภัย  การใชสัญลักษณ  สมาชิกลูกเสือสามัญ  ท่ี

มีความเปนเอกลักษณรวมกัน เรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริง ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่นดวยความสนใจ ใฝรู และประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกรอน 

เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ  และคติพจนของ

ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และ

เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  บําเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  ทําการฝมือและฝกฝนการทํากิจกรรม          ตาง 

ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  

ประโยชนและสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟงและพ่ึงตนเองได 

2. มีความซื่อสัตยสุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

3. บําเพ็ญตนเพ่ือสงเสริมและสาธารณะประโยชน 

4. ทําการฝมือและฝกฝนทํากิจกรรมตาง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 

5. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และความมั่นคงของชาติ 

6. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ลดภาวะโลกรอน 

7. สามารถประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๖ 

 

 

 

  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๗ 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

ชั้นประถมศึกษาปที  ๑ - ๖                            เวลา  ๑๐  ชั่วโมง/ป 

 

คําอธิบายรายวิชา 

   ฝกปฏิบัติกิจกรรมดวยความสมัครใจผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ฝกการทํางานที่สอดคลองกับชีวิตจริง  

ตลอดจนสะทอนความรู  ทักษะ และประสบการณ  สํารวจและใชขอมูลประกอบการวางแผนอยางเปนระบบ  

เนนทักษะการคิดวิเคราะห  และใชความคิดสรางสรรค  การบริการดานตาง ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอตนเองและ

สวนรวม  เสริมสรางความมีน้ําใจ  เอ้ืออาทร  ความเปนพลเมืองดีและความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัวและ

สังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

 เพื่อใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  

สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนอยางสรางสรรคตามความถนัดและความสนใจ

ในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค         

มีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

 

ผลการเรียนรู 

1. บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 

2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนอยางสรางสรรค ตามความถนัดและ

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

5. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๘ 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                       กิจกรรมนักเรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 

ชั้นประถมศึกษาปที  ๑ - ๖                            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ป 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความตองการ เพ่ือพัฒนาความรู  ความสามารถดานการ

คิดวิเคราะห  สังเคราะหใหเกิดประสบการณทั้งดานวิชาการ และพื้นฐานอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตาม

ศักยภาพอยางรอบดาน  เพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ  มีความสามารถในการสื่อสาร  มีทักษะการคดิ แกปญหา  

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการทํางานและการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  

รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางานรักความเปนไทย  

มีจิตสาธารณะ 

 เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความตองการของตน  ไดพัฒนาความรู  

ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  ใหเกิดประสบการณทั้งทักษะทางวิชาการ  ทักษะอาชีพ  ทักษะ

ชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม  คิดเปน  ทําได  ทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความตองการของตน 

2. มีความรู  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะหใหเกิดประสบการณ ทั้งทางวิชาการและ

วิชาชีพตามศักยภาพ 

3. ใชเวลาวางใหเกดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

4. มุงมั่นในการทํางานและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีประชาธิปไตย 

5. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมชมุนุม 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ อันเปนเอกลักษณที่สําคัญอยางหนึ่งของชาติ สมควรจะ

ไดรับการทํานุบํารุงสงเสริม และอนุรักษไวใหยั่งยืนตลอดไป   

ทั้งนี้ในยุคปจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ไดกาวหนาไปอยางรวดเร็วเกิดเทคนิคใหม ๆ ในการ

ติดตอสื่อสาร ทีมุ่งเนนความสะดวกรวดเร็ว สงผลใหภาษาไทยซึ่งเปนสื่อกลางสําคัญในการติดตอและผูกพันตอการ

ดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยไดรับผลกระทบ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ทําใหภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมอยางนาวิตกเปนอยางยิ่ง สภาพการณเชนนี้หากไมเรงรีบหาทางแกไขและปองกันเสียแตเนิ่นๆ การใช

ภาษาไทยของเราก็จะยิ่งเสื่อมลง จะสงผลเสียหายตอเอกลักษณและคุณคาของภาษาไทยเปนทวีคูณ อานและ

เขาใจความหมายของคํา  ประโยค ขอความและจัดทําแบบฝกเปนรูปเลม จัดทําพจนานุกรมฉบับจิ๋ว ศึกษา คนควา

เก่ียวกับ ขาว บทความจากสิ่งตพีิมพประเภทตางๆ  และประดิษฐท่ีคั่นหนังสือประเภทตางๆ 

    เพ่ือใหสมาชิกมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  รูจักคนควา  และแกปญหาในการทํางานอยางมีระบบ เพ่ือให

สมาชิกเปนผูมีระเบียบวินัยเพ่ือใหสมาชิกมีความเขาใจและเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๑

พระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือใหสมาชิกมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่และสิทธิภายในขอบเขตของ

กฎหมายเพ่ือใหสมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณคา  ดํารงไวและสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ไทยเพ่ือใหสมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมูคณะเพ่ือใหสมาชิกไดรับการสงเสริมการพัฒนาทางรางกาย  จิตใจ 

และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพ่ือใหสมาชิกรูจักบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  และสรางเสริมความมั่นคงของ

ชาติเพื่อใหสมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหสมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

   

ผลการเรียนรู 

๑.  ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความตองการของตน 

๒.  อานออกเสียงบทรอยแกว รอยกรองไดอยางถูกตองตามอักขระวิธี 

๓.  เขียน ไดถูกตองตามหลักภาษาไทย 

๔.  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

๕.  นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณคาของภาษาไทย ในฐานะภาษาประจําชาติ 

๖. นักเรียนสามารถเปนตัวแทนเขารวมแขงขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร  

รวม  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร      ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความเก่ียวของกับสิ่งท่ีอยูรอบตัวและชีวิตของเรา คณิตศาสตรสามารถอธิบายสิ่ง

ตางๆ นานาที่อยูรอบตัวเราได ถึงแมวาคนสวนใหญจะมองคณิตศาสตรนั้น ยาก ซับซอน นาเวียนหัว                 

ทําใหเกิดความเครียด และความวิตกกังวลในการเรียน  

ชุมนุมนี้จึงจัดข้ึนมาเพ่ือใหนักเรียนในชุมนุมไดมองเห็นมุมมองอีกดานหนึ่งของคณิตศาสตร โดยการ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๒ 

รวบรวมดานสนุกสนานของคณิตศาสตร ตลอดจนเกร็ดนารูตางๆ มากมาย รวมถึงเกร็ดแปลกๆ เก่ียวกับตัวเลขที่

อาจจะทําใหนักเรียนเกิดหลงรักตัวเลขข้ึนมาก็ได  และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตในกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

๑. เพ่ือใหนักเรียนมองเห็นความสําคัญของคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ มีความสุขและความสนุกสนานในการเขารวม กิจกรรม ในวิชา

คณิตศาสตร  

๓. เพ่ือใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนเองถนัดและสนใจ  

๔. เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหมีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

๕. เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดเปน และไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน   

๖. นักเรียนสามารถเปนตัวแทนเขารวมแขงขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร  

รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมสรางสรรคดวยลีลามือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๓ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

   รูจักชื่อ และบอกลักษณะของเสนตาง ๆ ซึ่งมาประกอบเปนพยัญชนะ ตัวเลขและเปนภาพตางๆ ที่ใชใน

ชีวิตประจําวันได เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 เพ่ือใหสมาชิกมีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักคนควา  และแกปญหาในการทํางานอยางมีระบบ เพ่ือให

สมาชิกเปนผูมีระเบียบวินัยเพ่ือใหสมาชิกมีความเขาใจและเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือใหสมาชิกมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่และสิทธิภายในขอบเขตของ

กฎหมายเพ่ือใหสมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณคา  ดํารงไวและสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ไทยเพ่ือใหสมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมูคณะเพ่ือใหสมาชิกไดรับการสงเสริมการพัฒนาทางรางกาย  จิตใจ 

และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพ่ือใหสมาชิกรูจักบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  และสรางเสริมความมั่นคงของ

ชาติเพื่อใหสมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือใหสมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรู 

๑.  ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความตองการของตน 

๒.  มีความรู  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะหใหเกิดประสบการณ ทั้งทางวิชาการและ 

วิชาชีพตามศักยภาพ 

๓.  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

๔.  มุงมั่นในการทํางานและทํางานรวมกับผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย 

๕.  ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๔

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร      ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

        ในปจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วในหลากหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะอยางยิ่ง

การพัฒนาดานการสื่อสารและดานขอมูล ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีเพ่ือใหผูเรียนมีความรู เกิดความตระหนักและเทาทันเทคโนโลยีในปจจุบันเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ไดแก เปนนักคิดวิเคราะห เปนนักแกปญหา เปนนัก

สรางสรรค เปนนักประสานความรวมมือ รูจักใชขอมูลและขาวสาร เปนผูเรียนรูดวยตนเอง เปนนักสื่อสาร และ

ตระหนักรับรูสภาวการณของโลกปจจุบันและอนาคตกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร จึงเปนกิจกรรมกลุมเสริมทักษะ

ดานวิชาการ ในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานักเรียนใหเต็มศักยภาพ  เพื่อตอบสนอง

ศักยภาพของนักเรียนไดหลากหลายวิชาสามารถตอบสนองความตองการของสังคมสรางองคความรูและเพิ่มพูน

ทักษะคอมพิวเตอรใหแกนักเรียนเปนผูมีความรูความสามารถ มีประสบการณตรงกับสภาพแวดลอม และ

เทคโนโลยีใหมๆ และนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

๑. นักเรียนเกิดทักษะในการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

๒. นักเรียนมีความรูทางดานคอมพิวเตอร นํามาใชในงานตางๆ 

๓. นักเรียนพัฒนาความรูความสามารถดานการคดิ วิเคราะห สังเคราะห 

๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

๕. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธในการทํากิจกรรมรวมกันกับผูอ่ืน  

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู  

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๕ 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง     ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

ฝกทักษะนักเรียนเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ คุณธรรมและความรู  โดยนักเรียนฝกเรียนเกษตร

พอเพียง  ไดแก  การเพาะเห็ดนางฟา  การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต  และการปลูกพืชผัก

สวนครัว  เพ่ือสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและสงเสริมอาชีพในอนาคต 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

๑. เพ่ือฝกทักษะการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก  การเพาะเห็ดนางฟา  การเลี้ยงไกพื้นเมือง  การ

เลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต  และการปลูกพืชผักสวนครัว 

๒. เพ่ือฝกนิสัยรักการทํางาน  อยูอยางพอเพียง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงวิธีการคิดในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมรักการอาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

   อานและเขาใจความหมายของคํา  ประโยค ขอความและจัดทําแบบฝกเปนรูปเลม จัดทําพจนานุกรมฉบับ

จ๋ิว ศึกษา คนควาเก่ียวกับ ขาว บทความจากสิ่งตีพิมพประเภทตางๆ  และประดิษฐที่คั่นหนังสือประเภทตางๆ 

   เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและเห็นคุณคาเกี่ยวกับการจัดทําแบบฝกเปนรูปเลม จัดทําพจนานุกรมฉบับจิ๋ว   

และประดิษฐท่ีคั่นหนังสือประเภทตางๆ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

   เพ่ือใหสมาชิกมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  รูจักคนควา  และแกปญหาในการทํางานอยางมีระบบ เพ่ือให

สมาชิกเปนผูมีระเบียบวินัยเพ่ือใหสมาชิกมีความเขาใจและเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือใหสมาชิกมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่และสิทธิภายในขอบเขตของ

กฎหมายเพ่ือใหสมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณคา  ดํารงไวและสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ไทยเพ่ือใหสมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมูคณะเพ่ือใหสมาชิกไดรับการสงเสริมการพัฒนาทางรางกาย  จิตใจ 

และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพ่ือใหสมาชิกรูจักบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  และสรางเสริมความมั่นคงของ

ชาติเพื่อใหสมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหสมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

   



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๗ 

ผลการเรียนรู 

๑ ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความตองการของตน 

๒ มีความรู  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะหใหเกิดประสบการณ ทั้งทางวิชาการและ

วิชาชีพตามศักยภาพ 

๒ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

๔ มุงมั่นในการทํางานและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีประชาธิปไตย 

๕ ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการจบการศึกษา 

 หลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช  ๒๕๕๑ กําหนดเกณฑสําหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 

 

เกณฑการจบระดับประถมศึกษา 

๑.  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จํานวน  ๘๔๐  ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจํานวน  ๔๐  ชั่วโมง และมี

ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผานทุกรายวิชา 

๒.  ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ระดับ  “ผาน” ขึ้นไป 

๓.  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน”  ขึ้นไป 

 ๔.  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและไดรับการตัดสินผลการเรียน  “ผาน”  ทุกกิจกรรม 

 

การจัดการเรียนรู 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๘ 

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เปน

เปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร  ผูสอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู 

จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระที่กําหนดไวในหลักสูตร ๘ กลุมสาระการเรียนรู  รวมท้ังปลูกฝง

เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมี

ความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน 

กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมองเนนใหความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เปน

เครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสู เปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ท่ีจําเปนสําหรับผู เรียน อาทิ 

กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการ

เผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง  

กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะจะ

สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอน จึงจําเปนตองศึกษาทําความ

เขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู 

 ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  แลวจึงพิจารณาออกแบบการ

จัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนได

พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด   

๔. บทบาทของผูสอนและผูเรียน 

 การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ทั้งผูสอนและผูเรียนควรมีบทบาท 

ดังนี้ 

 ๔.๑ บทบาทของผูสอน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๙ 

๑)  ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู ที่

ทาทายความสามารถของผูเรียน 

  ๒)  กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะกระบวนการ ที่เปน

ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคณุลกัษณะอันพึงประสงค  

  ๓)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรู ท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู  และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู  

๕)  จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

๖) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวชิา 

และระดับพัฒนาการของผูเรียน  

๗) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง 

  ๔.๒  บทบาทของผูเรียน 

๑)  กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

๒)  เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ตั้งคําถาม คิดหา

คําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตางๆ   

๓)  ลงมือปฏิบัติจรงิ  สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ  

 ๔)  มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู  

  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

สื่อการเรียนรู 

สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู  ใหผูเรียนเขาถึงความรู 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลากหลาย

ประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตางๆ ที่มีในทองถ่ิน การเลือกใชสื่อ

ควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาข้ึนเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมี

คุณภาพจากสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริง  

สถานศึกษา เขตพื้นที่การศกึษา หนวยงานที่เก่ียวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรดําเนินการดังนี้   

 ๑. จัดใหมีแหลงการเรียนรู  ศูนยสื่ อการเรียนรู  ระบบสารสนเทศการเรียนรู  และเครือขาย 

การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ

การเรียนรู ระหวางสถานศกึษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
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 ๒. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมทั้งจัดหา

สิ่งท่ีมีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

 ๓. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอง กับวิธีการ

เรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ   

 ๕. ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

 ๖. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเ ก่ียวกับสื่อและการใชสื่ อ 

การเรียนรูเปนระยะๆ และสม่ําเสมอ 

ในการจัดทํา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษา ควรคํานึงถึงหลักการ

สําคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู  การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคงของชาติ ไมขัดตอ

ศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ   

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คอื การประเมินเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหประสบผลสําเร็จนั้น  

ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะ

สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุก

ระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศท่ี

แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน  ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการ

สงเสริมใหผูเรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน ๔ ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี ้

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู  ผูสอน

ดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย เชน การ

ซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟมสะสมงาน การ

ใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพ่ือน 

ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผานตัวชี้วัดใหมีการสอนซอมเสริม  

      การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู อัน

เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนา

ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยงัเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้โดย

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
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๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินทีส่ถานศึกษาดําเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียนของ

ผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค และ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา วาสงผลตอการ

เรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนใน

สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพ่ือ

การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจดัทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด

การศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ผูปกครองและชุมชน   

 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือดวยความรวมมือ

กับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมิน

ระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๔.  การประเมินระดับชาต ิเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศกึษาปที่ ๓ ชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๖ เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาใน

ระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการ

ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

 ขอมูลการประเมินในระดับตางๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข 

สงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคลที่จําแนกตาม

สภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียน

ที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปน

หัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที ปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและ

ประสบความสําเร็จในการเรียน 

 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการ

เรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปนขอกําหนดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน  

 

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๒

๑. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ๑.๑ การตัดสินผลการเรยีน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละคนเปนหลัก และตองเก็บ

ขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องในแตละภาคเรียน รวมท้ังสอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็ม

ตามศักยภาพ    

  ระดับประถมศึกษา 

 (๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 (๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑที่สถานศกึษากําหนด 

 (๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

 (๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด ใน

การอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา

สามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผันใหเลื่อนชั้นได แตหากผูเรียนไม

ผานรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงข้ึน สถานศึกษาอาจตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้นได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 

๑.๒  การใหระดับผลการเรียน 

  ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถใหระดับผล

การเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน  เปนระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ และระบบที่ใช

คําสําคัญสะทอนมาตรฐาน  

การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับผล การ

ประเมินเปน ดเียี่ยม  ดี  และผาน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม

และผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน และไมผาน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรู

ของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ หรือ

อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอนมาตรฐาน

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 

         ๒.  เกณฑการจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษาเปน ๑ ระดับ คือ 

ระดับประถมศึกษา  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๓ 

 ๒.๑   เกณฑการจบระดับประถมศึกษา 

  (๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสรางเวลาเรียนที่

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  

  (๒) ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษา

กําหนด 

  (๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด 

(๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่

สถานศึกษากําหนด 

  (๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่

สถานศึกษากําหนด 

 สําหรับการจบการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ใหคณะกรรมการ

ของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผูที่เก่ียวของ ดําเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรูตามหลักเกณฑใน

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับกลุมเปาหมาย

เฉพาะ 

 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา เปนเอกสารสําคัญที่บันทึกผลการเรียน ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับ

พัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เปนเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ

ผูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาจะตองบันทึกขอมูลและออกเอกสารนี้ให

ผูเรียนเปนรายบุคคล เมื่อผูเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖)  

  ๑.๓ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ

ขอมูลของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖)  

 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด  

เปนเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทําขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู และขอมูลสําคัญ เก่ียวกับผูเรียน 

เชน  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน 

และ เอกสารอ่ืนๆ  ตามวัตถุประสงคของการนําเอกสารไปใช 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๔ 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนในกรณีตางๆไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยน

รูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเขารับการศึกษาตอ การศึกษาจากตางประเทศ

และขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรู

อ่ืนๆ เชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การจัดการศกึษาโดยครอบครัว 

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรก ที่

สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ทั้งนี้ ผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องใน

สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยางนอย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผูเรียนจากการเทียบโอนควรกําหนด

รายวิชา/จํานวนหนวยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได  ดังนี ้

 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศกึษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่ใหขอมูลแสดงความรู ความสามารถของผูเรียน 

 ๒.  พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียนโดยการทดสอบดวยวิธีการตางๆ ทั้งภาคความรูและ

ภาคปฏิบัติ   

 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศกึษาธิการ 

 

การบริหารจัดการหลักสูตร  

        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอํานาจใหทองถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น 

หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของในแตละระดับ ตั้งแตระดับชาติ ระดับทองถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา มีบทบาทหนาที่ 

และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน สงเสริม การใชและพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ

สูงสุด อันจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในระดับชาติ 

         ระดับทองถิ่น ไดแก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หนวยงานตนสังกัดอ่ืน ๆ เปนหนวยงานที่มีบทบาทใน

การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เปนตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี

กําหนดในระดับชาติใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน เพื่อนําไปสูการจัดทําหลักสูตรของ

สถานศึกษา  สงเสริมการใชและพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ใหประสบความสําเร็จ โดยมีภารกิจสําคัญ 

คือ  กําหนดเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ในระดับทองถิ่นโดยพิจารณาใหสอดคลองกับสิ่งท่ี

เปนความตองการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรูทองถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับทองถ่ิน  

รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน สงเสริม ติดตามผล 

ประเมินผล วิเคราะห และรายงานผลคุณภาพของผูเรียน  

สถานศึกษามีหนาที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดําเนินการใชหลักสูตร  

การเพ่ิมพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทําระเบียบการวัด

และประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตองพิจารณาใหสอดคลอง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศกึษา  หรือหนวยงาน สังกัดอ่ืนๆ ในระดับทองถ่ินไดจัดทําเพิ่มเติม รวมทั้ง 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๕ 

สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในสวนที่เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และความ

ตองการของผูเรียน  โดยทกุภาคสวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งโรงเรียนทาแสงวิทยายน 

ที ่     / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

********************************* 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๖

   เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   หมวด  ๔  มาตรา ๒๗ ที่กําหนดใหสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรเพ่ือความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิต และการ

ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ในสวนที่เก่ียวกับสภาพของปญหาในชุมชน และสังคม  ภูมิปญญา

ทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  และ

สอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

๒๕๔๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม  จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โรงเรียนทาแสงวทิยายน  ปการศึกษา  ๒๕๖๑  ดังนี ้

๑.  นายชนิด   บุญชูศร   ผูอํานวยการโรงเรียนทาแสงวิทยายน    ประธานกรรมการ 

๒.  นางฉวีวรรณ   เก้ือปญญา  หัวหนาการเรียนรูปฐมวัย                        กรรมการ 

๓.  นางอุษา   ลําลอง      หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กรรมการ 

๔.  นางแสงทอง  เทพบาท  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ 

๕.  นางนิศาชล  ฉายสถิตย                    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ 

๖.  นางเพ็ญศิริ   การพรุง                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ  

๗.   นายอนุชา  จูมทอง   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   กรรมการ 

๘.  นายอภิรักษ   อุนรักษา     หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร              กรรมการ 

๙.  นายสมเกียรติ  ภูถมนาค  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 

๑๐. นางสุพรพรรณ   สีหาบัว           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  กรรมการ 

๑๑. นางธัญพร  ชัยชวาลทัช  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   กรรมการ 

๑๒. นายชัยธชั  ชัยชวาลทัช                  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา         กรรมการ 

๑๓. นางอรดี  ฉายวิไชย   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กรรมการ 

๑๔. นายชาติชัย  ฉายมงคล                   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กรรมการ 

๑๕. นางนพคุณ   แกวลําโกน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    กรรมการ 

๑๖.  นางกุสุมา   ญาณกาย  หัวหนาฝายวิชาการ                        กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่และดําเนินการจัดการตามขั้นตอนท่ีกําหนด ดังนี้ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๗ 

 ๑.  วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว

ทางการจัดสัดสวนสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๒.  จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา 

เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการแนะแนวใหสอดคลองและ

เปนไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๓.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู การวัด

และประเมินผลและการแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการของหลักสูตร 

 ๔.  ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ และชุมชน เพื่อใหการใชหลักสูตรเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

 ๕.  ประชาสัมพันธหลักสูตรและการใชหลักสูตรแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและผูเก่ียวของและนํา

ขอมูลปอนกลับจากฝายตาง ๆ มาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

 ๖.  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู 

 ๗.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ระดับชั้น และชวงชั้น ระดับวิชา กลุมวิชา ในแตละป

การศกึษา เพ่ือปรับปรุงแกไข และพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 

 ๘.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปที่ผานมา แลว  ใชผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร

หลักสูตรปการศึกษาตอไป 

 ๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเนนผลการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา 

สาธารณชน และผูเก่ียวของ 

 ๑๐.  ใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการอยางนอยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 

 ทั้งนี้ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค

ที่ตั้งไว  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๒ เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

                                             (ลงชื่อ)       

             (นายชนิด   บุญชูศร) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแสงวิทยายน 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       


