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ส่วนน า 
 
ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544  ให้เป็น
หลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถใน
การแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พร้อมกนัน้ีได้ปรับกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถ่ินและ
สถานศึกษาไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพ  และความ
ต้องการของท้องถ่ิน (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542)  นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554)  ไดช้ี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการ
พฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้  มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน  ให้มีความพร้อม         
ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้ไดอ้ย่างมัน่คง  แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดี
งาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะ
ส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)  ซ่ึงแนวทาง
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุค
ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียน  มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลย ี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม
โลกไดอ้ยา่งสันติ   

โรงเรียนอนุบาลนครพนมเป็นโรงเรียนต้นแบบในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม  เขต 1  ตามค าสั่งท่ี  
ศธ 04060 / 1465  สั่ง   ณ  วนัท่ี  13  มีนาคม  2552  โรงเรียนในฐานะผูรั้บผดิชอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ระดบัการศึกษาปฐมวยัถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ไดจ้ดัการศึกษาสนองต่อความตอ้งการของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน  โดยจดัประสบการณ์ดา้นความรู้ทั้งมวลและประสบการณ์อ่ืน ๆ เพื่อเป็นแนวทางหรือ
ขอ้ก าหนดของการจดัการศึกษาท่ีจะพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความสามารถ  โดยส่งเสริมใหแ้ต่ละ
บุคคลพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนรวมถึงล าดบัขั้นของมวลประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง  รู้จกัตนเอง  มีชีวิตอยูใ่นโรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และโลกอยา่งมีความสุข  ทั้งดา้นความรู้  
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ทกัษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคบ์รรลุตามจุดหมายของการจดัการศึกษา  
โรงเรียนไดรั้บการยกระดบั  เป็นโรงเรียนชั้นน าท่ีมีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล (World 
Class Standard School)  ไดจ้ดัการเรียนรู้สู่ความเป็นสากลเพิ่มเติม  6  สาระหลกั  ไดแ้ก่ ทฤษฎีความรู้
(TOK:Theory of Knowledge)  การเขียนความเรียงชั้นสูง(Extended – Essay) การสร้างโครงงาน(CAS 
: Creativity, Actions, Service) การเรียนรู้ โลกศึกษา(Global Education)  ภาษาองักฤษ  
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาเวยีดนาม)  และโรงเรียนไดจ้ดัท าหลกัสูตร MEP  ใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน
รายวชิาคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  โดยใชภ้าษาองักฤษในการสอน  ส าหรับ
นกัเรียนชอบและมีความสามารถพิเศษทางดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 
   

การจดัหลกัสูตรโรงเรียนอนุบาลนครพนมประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไดเ้พราะ ทุกฝ่าย        
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบั  ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกนัท างานอยา่งเป็นระบบ 
และต่อเน่ือง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข               
เพื่อพฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
 

วสัิยทศัน์โรงเรียน 
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นพลโลก สู่ความเป็นมาตรฐานสากล  มีคุณธรรมน าความรู้   

ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย  ด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่าและมีความสุข 
 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ ดงัน้ี 

โรงเรียนอนุบาลนครพนมมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและ
ความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสังคม 
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 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มา
ใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ                 
ท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น
การด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการอยูร่่วมกนั
ในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคลการจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกั
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ 
และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้                         
การส่ือสารการท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนมมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อให้สามารถอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี 
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3.  มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
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                             โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรโรงเรียน 
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษาศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 0 ประวติัศาสตร์ 
 0 ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
 0 หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม และการด าเนิน
ชีวติในสงัคม 
 0 เศรษฐศาสตร์ 
 0 ภูมิศาสตร์ 

120 
 

(40) 
 

(80) 
 

120 
 

(40) 
 

(80) 
 

120 
 

(40) 
 

(80) 
 

120 
 

(40) 
 

(80) 
 

120 
 

(40) 
 

(80) 
 
 

120 
 

(40) 
 

(80) 
 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เตมิ 

- ทฤษฎีความรู้ (TOK:Theory of 
Knowledge) 

-  การเขียนความเรียงขั้นสูง 
(Extended – Essay) 

- โลกศึกษา (Global Education) 
- กิจกรรมสร้างสรรค(์CAS : 

Creativity, Actions, Service) 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
 

 
40 

 
40 

 
40 

 
0 
 
 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
 

รวมเวลาเรียน (รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เตมิ) 160 160 160 160 160 160 
 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
    0 กิจกรรมแนะแนว       
    0 กิจกรรมนกัเรียน 
      - กิจกรรมลูกเสือ / ยวุกาชาด 
      - ชมรม 

 
 

120 

 
 

120 

 
 

120 

 
 

120 

 
 

120 

 
 

120 

  0  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ  
สาธารณประโยชน์ 

      

รวมเวลาเรียน กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน 1,200  ช่ัวโมง 

 
หมายเหตุ : ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ / ยวุกาชาด 
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โครงสร้างหลกัสูตรช้ันปี 
         โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 

 

รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน  (ชม. / ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน 840 
ท  11101  ภาษาไทย  200 
ค  11101  คณิตศาสตร์   200 
ว  11101  วทิยาศาสตร์   80 
ส 11101  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 80 
ส 11102  ประวติัศาสตร์  40 
พ  11101  สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ  11101  ศิลปะ  80 
ง  11101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 
อ  11101  ภาษาองักฤษ  40 

รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เติม 160 
ท 11201  ทฤษฎีความรู้(TOK:Theory of Knowledge) 
ท 11202  การเขียนความเรียงชั้นสูง(Extended – Essay) 
ส  11201 โลกศึกษา(Global Education) 
ง 11201   กิจกรรมสร้างสรรค(์CAS : Creativity, Actions, Service)  

40 
40 
40 
40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

 กจิกรรมแนะแนว 30 
 กจิกรรมนักเรียน 
   - ลูกเสือ /  ยวุกาชาด 
   - ชมรม 

 
40 
40 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 1,200 
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โครงสร้างหลกัสูตรช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2 
 

รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน  (ชม. / ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน 840 
ท  12101  ภาษาไทย  200 
ค  12101  คณิตศาสตร์   200 
ว  12101  วทิยาศาสตร์   80 
ส 12101  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 
ส 12102  ประวติัศาสตร์  40 
พ  12101  สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ  12101  ศิลปะ  80 
ง  12101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 
อ  12101  ภาษาองักฤษ  40 

รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เติม 160 
ท 12201  ทฤษฎีความรู้(TOK:Theory of Knowledge) 
ท 12202   การเขียนความเรียงชั้นสูง(Extended – Essay) 
ส  12201 โลกศึกษา(Global Education) 
 ง 12201   กิจกรรมสร้างสรรค ์(CAS:Creativity, Actions, Service) 

40 
40 
40 
40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

 กจิกรรมแนะแนว 30 
 กจิกรรมนักเรียน 
  - ลูกเสือ /  ยวุกาชาด 
  - ชมรม 

 
40 
40 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 1,200 
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โครงสร้างหลกัสูตรช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 
 

รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน  (ชม. / ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน 840 
ท  13101  ภาษาไทย  200 
ค  13101  คณิตศาสตร์   200 
ว  13101  วทิยาศาสตร์   80 
ส 13101  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 80 
ส 13102  ประวติัศาสตร์  40 
พ  13101  สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ  13101  ศิลปะ  80 
ง  13101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 
อ  13101  ภาษาองักฤษ  40 

รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เติม 160 
ท 13201  ทฤษฎีความรู้(TOK:Theory of Knowledge) 
ท 13202   การเขียนความเรียงชั้นสูง(Extended – Essay) 
ส  13201 โลกศึกษา(Global Education) 
ง 13201   กิจกรรมสร้างสรรค ์(CAS:Creativity, Actions, Service) 

40 
40 
40 
40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

 กจิกรรมแนะแนว 30 

 กจิกรรมนักเรียน 
  - ลูกเสือ /  ยวุกาชาด 
  - ชมรม 

 
40 
40 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 1,200 
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โครงสร้างหลกัสูตรช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4 
 

รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน  (ชม. / ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน 840 
ท  14101  ภาษาไทย  160 
ค  14101  คณิตศาสตร์   160 
ว  14101  วทิยาศาสตร์    80 
ส 14101  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   80 
ส 14102  ประวติัศาสตร์   40 
พ  14101  สุขศึกษาและพลศึกษา   80 
ศ  14101  ศิลปะ   80 
ง  14101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   80 
อ  14101  ภาษาองักฤษ   80 

รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เติม 160 
ท 14201  ทฤษฎีความรู้(TOK:Theory of Knowledge) 
ท 14202   การเขียนความเรียงชั้นสูง(Extended – Essay) 
ส  14201 โลกศึกษา(Global Education) 
ง 14201   กิจกรรมสร้างสรรค ์(CAS:Creativity, Actions, Service) 

40 
40 
40 
40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

 กจิกรรมแนะแนว 30 
 กจิกรรมนักเรียน 
  - ลูกเสือ /  ยวุกาชาด 
  - ชมรม 

 
40 
40 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 1,200 
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โครงสร้างหลกัสูตรช้ันประถมศึกษาปีที ่ 5 
 

รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน  (ชม. / ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน 840 
ท  15101  ภาษาไทย  160 
ค  15101  คณิตศาสตร์   160 
ว  15101  วทิยาศาสตร์   80 
ส 15101  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 80 
ส 15102  ประวติัศาสตร์  40 
พ  15101  สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ  15101  ศิลปะ  80 
ง  15101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  80 
อ  15101  ภาษาองักฤษ  80 

รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เติม 160 
ท 15201  ทฤษฎีความรู้(TOK:Theory of Knowledge) 
 ท 15202   การเขียนความเรียงชั้นสูง(Extended – Essay) 
ส  15201 โลกศึกษา(Global Education) 
ง 15201   กิจกรรมสร้างสรรค ์(CAS:Creativity, Actions, Service) 

40 
40 
40 
40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

 กจิกรรมแนะแนว 30 
 กจิกรรมนักเรียน 
  - ลูกเสือ /  ยวุกาชาด 
  - ชมรม 

 
40 
40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 1,200 
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โครงสร้างหลกัสูตรช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
 

รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน  (ชม. / ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน 840 
ท  16101  ภาษาไทย  160 
ค  16101  คณิตศาสตร์   160 
ว  16101  วทิยาศาสตร์   80 
ส 16101  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 80 
ส 16102  ประวติัศาสตร์  40 
พ  16101  สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ  16101  ศิลปะ  80 
ง  16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  80 
อ  16101  ภาษาองักฤษ  80 

รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เติม 160 
ท 16201  ทฤษฎีความรู้(TOK:Theory of Knowledge) 
ท 16202  การเขียนความเรียงชั้นสูง(Extended – Essay) 
ส  16201 โลกศึกษา(Global Education) 
ท 16201  กิจกรรมสร้างสรรค ์(CAS:Creativity, Actions, Service) 

40 
40 
40 
40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

 กจิกรรมแนะแนว 30 

 กจิกรรมนักเรียน 
  - ลูกเสือ /  ยวุกาชาด 
  - ชมรม 

 
40 
40 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 1,200 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้      ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
รายวชิาพืน้ฐาน 

ท 11101 ภาษาไทย    จ านวน 200 ชัว่โมง 
ท 12101 ภาษาไทย    จ านวน 200 ชัว่โมง 
ท 13101 ภาษาไทย    จ านวน 200 ชัว่โมง 
ท 14101 ภาษาไทย    จ านวน 160 ชัว่โมง 
ท 15101 ภาษาไทย    จ านวน 160 ชัว่โมง 
ท 16101 ภาษาไทย    จ านวน 160 ชัว่โมง 

 
รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) จ านวน 40 ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) จ านวน 40 ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) จ านวน 40ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) จ านวน 40 ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) จ านวน 40 ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) จ านวน 40 ชัว่โมง 
  
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended - Essey) จ านวน 40 ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended - Essey) จ านวน 40 ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended - Essey) จ านวน 40 ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended - Essey) จ านวน 40ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended - Essey) จ านวน 40 ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended - Essey) จ านวน 40 ชัว่โมง 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้      ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 

รายวชิาพืน้ฐาน 
ค 11101 คณิตศาสตร์    จ านวน 200 ชัว่โมง 
ค 12101 คณิตศาสตร์    จ านวน 200 ชัว่โมง 
ค 13101 คณิตศาสตร์    จ านวน 200 ชัว่โมง 
ค 14101 คณิตศาสตร์    จ านวน 160 ชัว่โมง 
ค 15101 คณิตศาสตร์    จ านวน 160 ชัว่โมง 
ค 16101 คณิตศาสตร์    จ านวน 160 ชัว่โมง 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้      ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

รายวชิาพืน้ฐาน 
ว 11101 วทิยาศาสตร์    จ านวน 200 ชัว่โมง 
ว 12101 วทิยาศาสตร์    จ านวน 200 ชัว่โมง 
ว 13101 วทิยาศาสตร์    จ านวน 200 ชัว่โมง 
ว 14101 วทิยาศาสตร์    จ านวน 160 ชัว่โมง 
ว 15101 วทิยาศาสตร์    จ านวน 160 ชัว่โมง 
ว 16101 วทิยาศาสตร์    จ านวน 160 ชัว่โมง 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้      ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม 

รายวชิาพืน้ฐาน 
ส 11101 สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 80 ชัว่โมง 
ส 12101 สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 80 ชัว่โมง 
ส 13101 สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 80 ชัว่โมง 
ส 14101 สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 80 ชัว่โมง 
ส 15101 สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 80 ชัว่โมง 
ส 16101 สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 80 ชัว่โมง 

 
รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
  ส 11201 โลกศึกษา (Global Education)  จ านวน 40 ชัว่โมง 
  ส 12201 โลกศึกษา (Global Education)  จ านวน 40 ชัว่โมง 

ส 13201 โลกศึกษา (Global Education)  จ านวน 40 ชัว่โมง 
ส 14201 โลกศึกษา (Global Education)  จ านวน 40 ชัว่โมง 
ส 15201 โลกศึกษา (Global Education)  จ านวน 40 ชัว่โมง 
ส 16201 โลกศึกษา (Global Education)  จ านวน 40 ชัว่โมง 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้      ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม 

(รายวชิาประวตัิศาสตร์) 
 
รายวชิาพืน้ฐาน 

ส 11102 ประวติัศาสตร์    จ านวน 40 ชัว่โมง 
ส 12102 ประวติัศาสตร์    จ านวน 40 ชัว่โมง 
ส 13102 ประวติัศาสตร์    จ านวน 40 ชัว่โมง 
ส 14102 ประวติัศาสตร์    จ านวน 40 ชัว่โมง 
ส 15102 ประวติัศาสตร์    จ านวน 40 ชัว่โมง 
ส 16102 ประวติัศาสตร์    จ านวน 40 ชัว่โมง 

 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้      ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รายวชิาพืน้ฐาน 

ศ 11101 ศิลปะ     จ านวน 80 ชัว่โมง 
ศ 12101 ศิลปะ     จ านวน 80 ชัว่โมง 
ศ 13101 ศิลปะ     จ านวน 80 ชัว่โมง 
ศ 14101 ศิลปะ     จ านวน 80 ชัว่โมง 
ศ 15101 ศิลปะ     จ านวน 80 ชัว่โมง 
ศ 16101 ศิลปะ     จ านวน 80 ชัว่โมง 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้      ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
รายวชิาพืน้ฐาน 

พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน 80 ชัว่โมง 
พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน 80 ชัว่โมง 
พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน 80 ชัว่โมง 
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน 80 ชัว่โมง 
พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน 80 ชัว่โมง 
พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน 80 ชัว่โมง 
 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้      ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
รายวชิาพืน้ฐาน 

ง 11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 40 ชัว่โมง 
ง 12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 40 ชัว่โมง 
ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 40 ชัว่โมง 
ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 40 ชัว่โมง 
ง 15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 40 ชัว่โมง 
ง 16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 40 ชัว่โมง 

 
รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  กิจกรรมสร้างสรรค ์(CAS : Creativity, Actions, Service)  จ  านวน 40 ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   กิจกรรมสร้างสรรค ์(CAS : Creativity, Actions, Service)  จ  านวน 40 ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   กิจกรรมสร้างสรรค ์(CAS : Creativity, Actions, Service)  จ  านวน 40 ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  กิจกรรมสร้างสรรค(์CAS : Creativity, Actions, Service)  จ  านวน 40 ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  กิจกรรมสร้างสรรค ์(CAS : Creativity, Actions, Service)  จ  านวน 40 ชัว่โมง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  กิจกรรมสร้างสรรค ์(CAS : Creativity, Actions, Service)  จ  านวน 40 ชัว่โมง 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้      ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
รายวชิาพืน้ฐาน 

อ 11101 ภาษาองักฤษ    จ านวน 40 ชัว่โมง 
อ 12101 ภาษาองักฤษ    จ านวน 40 ชัว่โมง 
อ 13101 ภาษาองักฤษ    จ านวน 40 ชัว่โมง 
อ 14101 ภาษาองักฤษ    จ านวน 80 ชัว่โมง 
อ 15101 ภาษาองักฤษ    จ านวน 80 ชัว่โมง 
อ 16101 ภาษาองักฤษ    จ านวน 80 ชัว่โมง 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ท  11101  ภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1                                                                 เวลา 200  ช่ัวโมง 
 
  ศึกษา  การอ่านออกเสียงค า  ค  าคลอ้งจองและขอ้ความสั้น ๆ  บอกความหมายของค าและขอ้ความ 
ท่ีอ่าน  ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  เล่าเร่ืองยอ่  อ่านหนงัสือตามความสนใจ  อ่านเคร่ืองหมายหรือ 
สัญลกัษณ์ประกอบได ้ คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  นิทาน  เร่ืองสั้น ๆ  บทร้องเล่นและ 
บทเพลง  การอ่านสร้างความรู้และความคิด  มีมารยาทในการอ่าน คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั             
ตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย  เขียนส่ือสารดว้ยค าและประโยคง่าย  ๆ  ค  าพื้นฐานในบทเรียน   
ค าคลอ้งจอง  ประโยคง่าย  ๆ  มีมารยาทในการเขียน  เขียนใหอ่้านง่าย  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 
ฟังค าแนะน า  ค  าสั่งง่าย  ๆ  และปฏิบติัตาม  ตอบค าถามและเล่าเร่ืองท่ีฟังและดู  พดูแสดง 
ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู  นิทาน  การ์ตูน  เร่ืองขบขนั  พดูส่ือสารไดต้าม 
วตัถุประสงค ์ การแนะน าตวัเอง  การกล่าวค าขอบคุณ  ขอโทษ  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และพดู 
เขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ และเลขไทย  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
การแจกลูก  มาตราตวัสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  การผนัค า  เรียบเรียงค าเป็น 
ประโยคต่าง  ๆ  ต่อค าคลอ้งจองง่าย  ๆ  บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแกว้ 
และร้อยกรองส าหรับเด็ก  เช่น  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่น  บทอาขยาน  บทร้อยกรอง  วรรณคดีและ 
วรรณกรรมในบทเรียน 

โดยใชก้ระบวนการอ่าน  การเขียน  อภิปราย  อธิบาย  น าเสนอเพื่อใหแ้ละลงมือปฏิบติั  
 เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย   

การมีจิตสาธารณะการส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลย ี ประยกุตน์ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ท1.1 ป.1/1  ,  ป.1/2  ,  ป.1/3  ,  ป.1/4,  ป.1/5  ,  ป.1/6  ,  ป.1/7  ,  ป.1/8 
 ท2.1 ป.1/1  ,  ป.1/2  ,  ป.1/3   
 ท3.1 ป.1/1  ,  ป.1/2  ,  ป.1/3  ,  ป.1/4  ,  ป.1/5 
 ท4.1 ป.1/1  ,  ป.1/2  ,  ป.1/3  ,  ป.1/4 
 ท5.1 ป.1/1  ,  ป.1/2 
 รวมทั้งหมด  22  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ท  12101  ภาษาไทย                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่2              เวลา  200  ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  การอ่านออกเสียงค า  ค  ากลอ้งจอง  ขอ้ความ  และบทร้อยกรองต่างๆ  ไดถู้กตอ้ง  
สามารถอธิบายความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน  ท่ีประกอบดว้ยค าพื้นฐาน  ไม่นอ้ยกวา่ 1,400 ค า  
ประกอบดว้ย  ค  าท่ีมีรูปวรรณยกุตแ์ละไม่มีรูปวรรณยกุต ์ ค  าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตรา  และไม่ตรง
ตามมาตรา  ค  าควบกล ้า  ค  าท่ีมีอกัษรน า  ค  าท่ีมีตวัการันต ์ ค  าท่ีมี รร  อ่านเร่ืองราว  ข่าวเหตุการณ์
ประจ าวนั  ตั้งค  าถามตอบค าถามระบุใจความส าคญั  แสดงความคิดเห็น  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ี
อ่าน  อ่านหนงัสือตามความสนใจ  อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบายและปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน ารวมทั้ง
มีมารยาทในการอ่าน  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั  ตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย  เขียน        
เร่ืองสั้น ๆ  จากประสบการณ์และตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน ฟังค าแนะน า  ค  าสั่งท่ี
ซบัซอ้นและปฏิบติัตาม  ฟังและจบัใจความเร่ืองท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง  ตั้งค  าถามและตอบ
ค าถาม  แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู  สามารถพดูส่ือสาร ในชีวติประจ าวนัได้
ชดัเจน  และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพดู  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า ทั้ง
พยญัชนะ สระ วรรณยกุตแ์ละเลขไทย  การแจกลูก การอ่านเป็นค า มาตราตวัสะกด การผนัอกัษรกลาง 
อกัษรสูงและอกัษรต ่า  ค  าท่ีมีตวัการันต ์ค าควบกล ้า ค  าท่ีมีอกัษรน า  ค  าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม ค าท่ี
มี รร  เรียบเรียงค าเป็นประโยคส่ือสาร บอกลกัษณะค าคลอ้งจอง ใชภ้าษาไทยและภาษาถ่ินได้
เหมาะสมกบักาลเทศะ ระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน การฟังวรรณกรรม ร้อยแกว้และร้อยกรอง ปริศนา
ค าทาย บทอาขยาน บทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด บทร้อยกรองท่ี
มีคุณค่าตามความสนใจ น าขอ้คิดท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะทุกด้าน ทั้งการฟัง 
การดู การพูด การอ่าน การเขียน การตอบค าถามท่ีกระตุน้ความคิด ใชก้ระบวนการกลุ่มในการสืบคน้
ขอ้มูล น าค าไปใช้อย่างถูกตอ้งฝึกทกัษะในการใช้ภาษา ส่งเสริมการสร้างสรรคผ์ลงานหลายรูปแบบ 
และเรียนรู้ภาษาไทยท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั จากส่ือต่าง ๆ รู้จกัใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้
ตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาตนเองในการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 

 เพื่อให้ผูเ้รียนมีพื้นฐานความรู้ดา้นหลกัภาษาอนัจะน าไปสู่การเรียนรู้ภาษาไทยในระดบัสูง
ต่อไป อีกทั้งยงัเป็นการปลูกฝังใหเ้กิดความรักในเอกลกัษณ์ของชาติ  เกิดความภูมิใจ อนุรักษแ์ละ 
สืบสานภาษาเป็นสมบติัล ้าค่าของชาติไทย 
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รหัสตัวช้ีวดั 
ท 1.1 ป. 2/1, ป. 2/2,   ป. 2/3,  ป. 2/4, ป. 2/5, ป. 2/6, ป. 2/7, ป. 2/8    
ท 2.1 ป. 2/1,  ป. 2/2,  ป. 2/3,  ป. 2/4  
ท 3.1 ป. 2/1,  ป. 2/2,  ป. 2/3,  ป. 2/4,  ป. 2/5, ป. 2/6,  ป. 2/7  
 ท 4.1 ป. 2/1,  ป. 2/2,  ป. 2/3,  ป. 2/4,  ป. 2/5  
ท 5.1 ป. 2/1,  ป. 2/2,  ป. 2/3 

รวมทั้งหมด  27   ตัวช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครพนม                                                                                                                              
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1  อ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 

                                             

21 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ท  13101  ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3      เวลา  200  ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  การอ่านออกเสียงค า  ค  าคลอ้งจอง  ขอ้ความ  เร่ืองสั้น ๆ  และบทร้อยกรองง่าย ๆได้
ถูกตอ้งคล่องแคล่ว  เขา้ใจความหมาของค าและขอ้ความท่ีอ่าน  ตั้งค  าถามเชิงเหตุผล  ล าดบัเหตุการณ์  
คาดคะเนเหตุการณ์  สรุปความรู้  ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน  ปฏิบติัตามค าสั่ง  ค  าอธิบายจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ 
เขา้ใจความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ  แผนท่ีและแผนภูมิ  อ่านหนังสืออย่างสม ่าเสมอ   และมี
มารยาทในการอ่าน  มีทกัษะในการคดัรายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั  เขียนบรรยายบนัทึกประจ าวนั  
เขียนจดหมายลาครู  เขียนเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์ เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  และมีมารยาทในการ
เขียน  เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคญั  ตั้งค  าถาม  ตอบค าถามรวมทั้งพูดแสดงความคิดความรู้สึก  
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  พูดส่ือสาร  เล่าประสบการณ์  และพูดแนะน าหรือพูดเชิญชวนให้ผูอ่ื้นปฎิบติั
ตาม  และมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด สะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า  ความแตกต่างของค า
และพยางค์  หน้าท่ีของค าในประโยค  มีทกัษะการใช้พจนานุกรมในการคน้หาความหมายของค า   
แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งค าคล้องจอง  แต่งค าขวญัและเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้
เหมาะกบักาลเทศะ  เขา้ใจและสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะทุกด้าน ทั้งการฟัง 
การดู การพูด การอ่าน การเขียน การตอบค าถามท่ีกระตุน้ความคิด ใชก้ระบวนการกลุ่มในการสืบคน้
ขอ้มูล น าค าไปใช้อยา่งถูกตอ้งฝึกทกัษะในการใชภ้าษา แสวงหาความรู้น าไปใชใ้นการพฒันาตนเอง
ในการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 

 เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  น าไปสู่การเรียนรู้ภาษาไทยในระดบัสูงต่อไป อีกทั้งยงัเป็น
การปลูกฝังใหเ้กิดความรักในเอกลกัษณ์ของชาติ  เกิดความภูมิใจ อนุรักษแ์ละสืบสานภาษาไทยซ่ึงเป็น
สมบติัล ้าค่าของชาติไทย 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ท 1.1      ป. 3/1 , ป. 3/2 , ป. 3/3 ,  ป. 3/4, ป. 3/5 , ป.3/6 , ป.3/7 , ป.3/8 , ป.3/9 
 ท 2.1     ป. 3/1 , ป. 3/2 , ป. 3/3 ,  ป. 3/4, ป. 3/5,  ป.3/6   
ท 3.1       ป. 3/1 , ป. 3/2 , ป. 3/3 ,  ป. 3/4, ป. 3/5,  ป.3/6       
ท 4.1       ป. 3/1 , ป. 3/2 , ป. 3/3 ,  ป. 3/4, ป. 3/5,  ป.3/6           
ท 5.1       ป. 3/1 , ป. 3/2 , ป. 3/3 ,  ป. 3/4    
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รวมทั้งหมด   31  ตัวช้ีวดั 
 
 

 
ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

 
ท  14101   ภาษาไทย                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                      
ช้ันประถมศึกษาปีที ่4                   เวลา  160  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา  การอ่านออกเสียง  บทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง   อธิบายความหมายของค า 
ประโยค และส านวนจากเร่ืองท่ีอ่าน    อ่านเร่ืองสั้นๆ ตามเวลาท่ีก าหนดและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน
แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านโดยระบุเหตุผล 
ประกอบ   สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านเพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัอ่านหนงัสือ 
ท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอยา่งสม ่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านมีมารยาท 
ในการอ่าน  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัและคร่ึงบรรทดัเขียนส่ือสารโดยใชค้  าไดถู้กตอ้ง  ชดัเจน 
และเหมาะสมเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพื่อใชพ้ฒันางานเขียน  เขียนยอ่ความ
จากเร่ืองสั้นๆ  เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา  เขียนบนัทึกและเขียนรายงาน                
จากการศึกษาคน้ควา้   เขียนเร่ืองตามจินตนาการมีมารยาทในการเขียน  จ  าแนกขอ้เทจ็จริงและ
ขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดู  พดูสรุปความจากการฟังและดูพดูแสดงความรู้  ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  ตั้งค  าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  จากเร่ืองท่ีฟังและดู  รายงาน
เร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การดู และการสนทนา  มีมารยาทในการฟัง  การดู และ
การพดูสะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่างๆ   ระบุชนิดและหนา้ท่ีของค าในประโยค   
ใชพ้จนานุกรมคน้หาความหมายของค า   แต่งประโยคไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษา   แต่งบทร้อยกรองและ
ค าขวญั    บอกความหมายของส านวน   เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถ่ินไดร้ะบุขอ้คิดจาก
นิทานพื้นบา้นหรือนิทาน   คติธรรม   อธิบายขอ้คิดจากการอ่านเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตจริง   ร้องเพลง
พื้นบา้นท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้จากการศึกษาคน้ควา้จาก  เอกสาร  หนงัสือเรียน  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   กระบวนการกลุ่ม  การฝึกทกัษะบ่อย ๆ  การเรียนรู้ จากชุมชุน  ทอ้งถ่ิน  บูรณาการ
ใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์และสภาพชีวติประจ าวนัของนกัเรียน   
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เพื่อใหเ้กิดความรู้  ทกัษะ  รักการอ่าน  รักการเขียน  และมีวฒันธรรมในการใชภ้าษา                      
การส่ือสาร   ความช่ืนชม  และสืบสานความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ ซ่ึงเป็นสมบติัทางวฒันธรรม              
อนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี้ความเป็นไทย  ตระหนกั
ถึงคุณค่าภาษาไทย     และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ  อนัเป็นสมบติัล ้าค่าควรแก่ การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และ 
สืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
รหัสตัวช้ีวดั 
ท  1.1      ป.  4/1  ,  ป. 4 /2 ,   ป. 4 / 3  ,  ป. 4 / 4   ,  ป. 4 / 5  ,  ป.  4/6  ,  ป. 4 /7 ,   ป. 4 / 8 
ท  2.1     ป.  4/1  ,  ป. 4 /2 ,   ป. 4 / 3  ,  ป. 4 / 4   ,  ป. 4 / 5  , ป.  4/6  ,  ป. 4 /7 ,   ป. 4 / 8 
ท  3.1     ป.  4/1  ,  ป. 4 /2 ,   ป. 4 / 3  ,  ป. 4 / 4   ,  ป. 4 / 5  ,  ป.  4/6   
ท  4.1     ป.  4/1  ,  ป. 4 /2 ,   ป. 4 / 3  ,  ป. 4 / 4   ,  ป. 4 / 5  , ป.  4/6  ,  ป. 4 /7  
ท  5.1     ป.  4/1  ,  ป. 4 /2 ,   ป. 4 / 3  ,  ป. 4 / 4   
รวมทั้งหมด   33   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ท 15101   ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5                   เวลา  160 ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารและแสวงหาความรู้   จึงควรศึกษาให้เกิดความช านาญ
ในทุกดา้น  คือ  ดา้นการอ่าน อ่านความหมายของค าส านวนโวหาร  บรรยาย พรรณนา 
ค าเปรียบเทียบ  ใชบ้ริบทความหมายของถอ้ยค าเน้ือเร่ือง  พฒันาการอ่าน   แยกขอ้เทจ็จริงและ
ขอ้คิดเห็น  วิเคราะห์ความ   ตีความ   สรุปความ   หาความส าคญัในเร่ืองท่ีอ่าน ใชแ้ผนภาพ               
โครงเร่ือง  แผนภาพความคิด    หาความรู้เพิ่มเติม  น าความรู้ความคิดจากการอ่านไปใชแ้กปั้ญหา   
ตรวจสอบความรู้  คน้ควา้หาความรู้   อ่านในใจ    การอ่านออกเสียง   อ่านบทร้อยกรอง   อ่านบทร้อย
แกว้    บอกลกัษณะค าประพนัธ์  อกัขรวธีิ   เลือกอ่านหนงัสือตามจุดประสงค ์   เลือกส่ือสารสนเทศ  
ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  มีมารยาทและมีนิสัย    รักการอ่าน ดา้นการเขียน    เขียนเรียงความ   
เขียนยอ่ความ   เขียนปฏิบติังาน   เขียนรายงาน   เขียนจดหมาย  เขียนเร่ืองราวจากจินตนาการ             
เขียนเร่ืองราวใหส้ัมพนัธ์กบัชีวติจริง   เขียนเพื่อพฒันางานเขียน  ฝึกมารยาทในการเขียน  ฝึกนิสัย        
รักการเขียน   คน้ควา้การใชท้กัษะการเขียน  จดบนัทึกขอ้มูลความรู้   ประสบการณ์  เขียนแผนภาพ
ความคิด   เขียนรายงาน   เขียนส่ือสาร   มีมารยาททางสังคม ดา้นการฟัง  การดู  และการพดู  สามารถ
จบัใจความส าคญั   แยกขอ้เท็จจริงและแสดงขอ้คิดเห็น  วิเคราะห์เร่ืองราว  สรุปความ   ใชถ้อ้ยค า
น ้าเสียง   กริยาท่าทางของผูพู้ดและการน าความรู้จากการฟังและการดูมาสังเกตเปรียบเทียบการรับสาร
จากการฟัง     การดู  แสดงความคิดเห็นจากการฟังและการดูอยา่งกวา้งขวาง  พูดโตต้อบ   พดูวเิคราะห์
เร่ืองราว    พูดต่อหนา้ท่ีประชุม   พดูรายงาน   ฝึกมารยาทในการฟัง   การดู   และการพูด หลกัการใช้
ภาษาไทย   ภาษาพื้นบา้น  เอกลกัษณ์ของภาษา  ภาษากบัศิลปวฒันธรรมและวถีิชีวติของชาวนครพนม   
เขียนและอ่านสะกดค า   น าค าและกลุ่มค ามาแต่งประโยค   การใชป้ระโยคส่ือสารไดช้ดัเจน    ใชค้  าท่ีมี
ความหมายโดยตรงและโดยนยั     ใชภ้าษาในการสนทนา   เช้ือเชิญ    ชกัชวน  ปฏิเสธ   ช้ีแจง    ดว้ย
ถอ้ยค าท่ีสุภาพ  ค าราชาศพัท ์  ค  าสุภาพเขา้ใจลกัษณะ     ค  าไทย    ค  าภาษาถ่ินภาษาต่างประเทศท่ี
ปรากฏในภาษาไทย  แต่งบทร้อยกรอง  ประเภทกาพย ์  กลอน  แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค ์ เล่า
นิทานพื้นบา้น  ต านานพื้นบา้นอยา่งเห็นคุณค่า  ใชท้กัษะภาษา  เพื่อแสวงหาความรู้ในการด ารงชีวติ    
และอยูร่่วมกนัในสังคมใชเ้ทคโนโลย ี ส่ือสารเพื่อพฒันาความรู้   เขา้ใจระดบัภาษาพดู  ภาษาเขียน   
ใชภ้าษาพดู เหมาะกบัสถานการณ์  ใชภ้าษาเขียนตามความเป็นจริงเหมาะกบัเหตุการณ์  ใชภ้าษาอยา่ง
สร้างสรรค ์เป็นประโยชน์ต่อสังคม    ใชภ้าษาของกลุ่มบุคคลในชุมชนและใชภ้าษาสร้างความสามคัคี
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สอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม วรรณคดีและวรรณกรรม   ศึกษานิทานพื้นบา้น  
วรรณกรรม   นิทานค ากลอน  รู้จกัเลือกอ่านหนงัสือตามจุดประสงคข์องการอ่าน การเห็นคุณค่าของ
หนงัสือท่ีเลือกอ่าน   หลกัการพิจารณาหนงัสือ    และน าไปใชใ้นชีวติจริง 

โดยใช้กระบวนการค้นควา้หาความรู้จากการอ่าน  การบันทึก   การคิดวิเคราะห์วิจารณ์             
การเขียน  การสืบคน้    การตั้งค  าถาม  การอภิปราย  การอธิบาย  การแสดงความคิดเห็น   
การน าเสนอผลงาน  การฝึกปฏิบติั  การท่องจ า 

เพื่อให้เกิดความรู้  ทักษะ  รักการอ่าน  รักการเขียน  และมีวฒันธรรมในการใช้ภาษา                 
การส่ือสาร   และสืบสานความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ ซ่ึงเป็นสมบติัทางวฒันธรรม  ตระหนกัถึงคุณค่า
ภาษาไทย     และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ  อนัเป็นสมบติัล ้าค่าควรแก่ การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสานใหค้ง
อยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
รหัสตัวช้ีวดั 
ท 1.1    ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7 , ป.5/8 
ท 2.1   ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7 , ป.5/8 ,ป.5/9 
ท 3.1   ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4,  ป.5/5   
ท 4.1   ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4,  ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7   
ท 5.1   ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
รวมทั้งหมด  33  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ท 16101   ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6                   เวลา  160 ช่ัวโมง 

 

ศึกษา  การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง  อธิบายความหมายโดยตรง
และ ความหมายโดยนยั  ของค า  ประโยค  ขอ้ความ  ส านวนโวหารจากเร่ืองท่ีอ่าน   สามารถแยก 
ขอ้เทจ็จริง และขอ้คิดเห็น  จบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน  สร้างกรอบความคิดจากการอ่าน  เร่ืองสั้น  
งานเขียนเชิงอธิบาย  ค  าสั่ง  ขอ้แนะน า  แผนผงั  แผนท่ี  แผนภูมิ  กราฟ  อ่านหนงัสือตามความสนใจ  
อธิบายคุณค่าท่ีไดรั้บ  น าความรู้ ความคิด จากการอ่านไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในการด าเนินชีวติ  และ
ปฏิบติัตามได ้ รวมทั้งมีนิสัยรักการอ่าน และมารยาทในการอ่านมีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจง
เตม็บรรทดั และคร่ึงบรรทดั  เขียนสะกดค า  แต่งประโยคและเขียนขอ้ความ  เขียนส่ือสาร โดยใชค้  า
ถูกตอ้ง  ชดัเจน  เหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเร่ือง และแผนภาพความคิดเพื่อพฒันางานเขียน  
เรียงความ  ยอ่ความ  จดหมายส่วนตวั  กรอกแบบรายการต่างๆ  เขียนแสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น  
เขียนเร่ืองตามจินตนาการอยา่งสร้างสรรค ์ พดูแสดงความรู้ ความคิด เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  เล่าเร่ือง 
หรือสรุปเร่ือง  ตั้งค  าถามและตอบ ค าถามจากเร่ืองท่ีฟังและดู  รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือ  จากการ
ฟังและดูส่ือโฆษณา  พดูล าดบัเหตุการณ์ พดูในโอกาสต่างๆอยา่งชดัเจนตรงตามวตัถุประสงค ์ พดู
รายงานหรือประเด็นคน้ควา้จากการฟัง การดู  การสนทนาและพดูโนม้นา้วอยา่งมีเหตุผล  มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพดู  สะกดค า  เขา้ใจความหมายของค า  ส านวน  ค าพงัเพย  สุภาษิต  ชนิด 
และหนา้ท่ีของค าในประโยค  ชนิดของประโยค  ค าภาษาทอ้งถ่ิน  ค  าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
ใชค้  าราชาศพัท ์และค าสุภาพอยา่งเหมาะสม  แต่งประโยค  บทร้อยกรอง  ประกลอนส่ี  กาพยย์านี และ
กลอนสุภาพแสดงความคิดเห็น อธิบายคุณค่าของวรรณคดี  วรรณกรรมท่ีอ่าน  เล่านิทานพื้นบา้น  
ร้อง-เพลงพื้นบา้นของทอ้งถ่ิน  และท่องบทอาขยานตามท่ีก าหนด  น าขอ้คิดท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ
จริง   

โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะทุกดา้น ทั้งการฟัง  
การดู  การพดู  การอ่าน  การเขียน  การตอบค าถามท่ีกระตุน้ความคิด  ใชก้ระบวนการกลุ่มในการ
สืบคน้ขอ้มูล  ฝึกประมวลค า  น าค าไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง ฝึกทกัษะในการใชภ้าษา  ส่งเสริมการ
สร้างสรรคผ์ลงานหลายรูปแบบ  และเรียนรู้ภาษาไทยท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั จากส่ือต่างๆ  รู้จกัใชภ้าษา
เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาตนเอง ในการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ  
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 เพื่อใหผู้เ้รียนมีพื้นฐานความรู้ดา้นหลกัภาษา อนัจะน าไปสู่การเรียนรู้ภาษาไทยในระดบัสูง
ต่อไป  อีกทั้งยงัเป็นการปลูกฝังใหเ้กิดความรักในเอกลกัษณ์ของชาติ  เกิดความภาคภูมิใจ  อนุรักษ ์
และสืบสานภาษาเป็นสมบติัล ้าค่าของชาติไทยตลอดไป 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ท  1.1      ป.6/1,ป.6/2 ,ป.6/3 ,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6,ป.6/7,ป.6/8,ป.6/9 
 ท  2.1       ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6,ป.6/7,ป.6/8,ป.6/9 
 ท  3.1  ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,  ป.6/5 ,ป.6/6 
 ท  4.1      ป.6/1 ,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4, ป.6/5,ป.6/6 
 ท  5.1      ป.6/1, ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4 
 รวมทั้งหมด  34  ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครพนม                                                                                                                              
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1  อ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 

                                             

28 

 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ค 11101  คณติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1      เวลา  200 ช่ัวโมง 
 
 ศึกษาฝีกทกัษะการคิดค านวณและฝึกการแกปั้ญหาในเร่ืองการอ่าน  และการเขียนทศนิยมสาม
ต าแหน่งหลกั  ค่าประจ าหลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั  ของทศนิยมสามต าแหน่ง  การเขียน
ทศนิยมในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  การเปรียบเทียบ
และเรียงล าดบัเศษส่วน  การเขียนทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  ในรูปเศษส่วน  การเขียนเศษส่วนท่ีตวั
ประกอบ 10,100,1000  ในรูปทศนิยม  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารทศนิยมท่ีมีผลลพัธ์เป็น
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  โจทย์
ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารระคนของจ านวนนับ  ของ
เศษส่วน  ของทศนิยม  การสร้างโจทยปั์ญหา  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารระคนของทศนิยม  
โจทยปั์ญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงโจทยปั์ญหาร้อยละเก่ียวกบัการหาก าไร  ขาดทุน  การ
ลดราคา  การหาราคาขาย  การหาราคาทุนและดอกเบ้ีย  การบอกค่าประมาณใกลเ้คียงเป็นจ านวนเต็ม
แสน  เต็มลา้น  ค่าประมารใกลเ้คียงทศนิยมหน่ึงต าแหน่งและสองต าแหน่งการบวก  การลบ  การคูณ  
การหารระคน  ตวัประกอบจ านวนเฉพาะ  และตวัประกอบเฉพาะ  การหา ห .ร.ม. การหา ค.ร.น.  ทิศ  
การบอกต าแหน่งโดยใชทิ้ศมาตราส่วนการอ่านแผนผงัการหาพื้นท่ี  ของรูปสามเหล่ียม  โดยใชค้วาม
ยาวของด้าน  การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมโดยใช้สมบติัของเส้นทแยงมุมการหาความยาวรอบรูป
วงกลม    หรือความยาวของรอบวง  การหาพื้นท่ีของรูปวงกลม  การคาดคะเนพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม  
โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาวรอบรูป  และพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม โจทยปั์ญหาเก่ียวกับ
ปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  การเขียนแผนผงัแสดงเส้นทางการเดินทาง  การเขียน
แผนผงัโดยสังเขป  ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบ ของรูปเรขาคณิตสามมิติ              
ทรงส่ีเหล่ียม  มุมฉากทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึมพีระมิดสมบติัเส้นทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียม  
การพิจารณาเส้นขนานโยอาศยัมุมแยง้  การพิจารณาเส้นขนาน  โดยอาศยัผลบวกของขนาดของมุม
ภายในท่ีอยู่บนข้างเดียวกับของเส้นตัด เป็น 180 องศา  การประดิษฐ์  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  และพีระมิด  จากรูปคล่ีหรือรูปเรขาคณิตสองมิติ  การประดิษฐ์รูป
เรขาคณิตสามมิติ  การสร้างรูปส่ีเหล่ียมเม่ือก าหนดความยาวของดา้นและขนาดของมุม  เม่ือก าหนด
ความยาวของเส้นทแยงมุม  การแก้ปัญหาเก่ียวกบัแบบรูปการเขียนสมการ  สมการเชิงเส้นท่ีมีตวั             
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ไม่ทราบค่าตวัหน่ึง  การแกส้มการโดยใชส้มบติัของการเท่ากนัเก่ียวกบัการบวก  การคูณ  หรือการหาร
การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยสมการ  การอ่านกราฟเส้น  และแผนภูมิวงกลม  รูปวงกลม  การเขียนแผนภูมิ
แท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้นการคาดคะเนเก่ียวกบัการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่าง ๆ  
 โดยใชท้กัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหตุผล
ประกอบการตดัสินใจ  และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีความสามารถในการใชภ้าษาและสัญลกัษณ์
ทางคณิตสาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือสารความหมาย  การน าเสนอเช่ือมโยง  ความรู้ต่าง ๆทาง
คณิตศาสตร์ กบัศาสตร์อ่ืน ๆ น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบ
ท างานอยา่งรอบคอบ  มีคุณธรรมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวดั 
ค 1.1 ป.1/1   ป.1/2,  
ค.1.2 ป.1/1   ป.1/2,  
ค.2.1 ป.1/1   ป.1/2   
ค.3.1 ป.1/1    
ค.4.1 ป.1/1   ป.1/2  
ค.6.1  ป.1/1   ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4  ป.1/5  ป.1/6 
รวมทั้งหมด   15  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

 
ค 12101  คณติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่2                               เวลา  200 ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี  จ านวนนบั 1 ถึง 1,000  
การอ่านและการเขียนตวัหนงัสือ  ตวัเลขแทนจ านวนช่ือหลกั   ค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั การเขียนใน
รูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวน การใชเ้คร่ืองหมาย              การเรียงล าดบัจ านวน  การนับ
เพิ่มทีละ 5 ทีละ10  และทีละ100 การนบัลดทีละ 2  ทีละ 10 และทีละ 100  จ านวนคู่ จ  านวนค่ีการบวก 
การลบ การคูณ  การหาร และโจทยปั์ญหา   การบวกจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 1,000    การลบจ านวน
ท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 1,000  การคูณจ านวนท่ีมีหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่เกินสองหลกั   การหารท่ีตวัตั้งไม่เกิน
สองหลกัและตวัหารหน่ึงหลกั โดยท่ีผลหาร  มีหน่ึงหลกัการบวก ลบ คูณ หารระคน  โจทยปั์ญหา    
การวดัความยาว    การวดัความยาว  ความสูง และระยะทางโดยใชเ้คร่ืองวดัท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็น
เมตรและเซนติเมตร การเปรียบเทียบ   ความยาวในหน่วยเดียวกนั  การแกปั้ญหา การชัง่โดยใชเ้คร่ือง
ชัง่ท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็นกิโลกรัมและขีด  การเปรียบเทียบน ้ าหนกัในหน่วยเดียวกนั   การแกปั้ญหา  
การตวงโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็นลิตร  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุในหน่วย
เดียวกนั การแกปั้ญหา  เงินการจ าแนกชนิดของเงินเหรียญและธนบตัร   การบอกค่า  การเปรียบเทียบ
ค่าของเงินการแลกเงิน  การบอกจ านวนเงิน  การแกปั้ญหาเวลา  การบอกเวลาเป็นชัว่โมงกบันาทีเดือน  
อนัดับท่ีของเดือนและการอ่านปฏิทินการแก้ปัญหารูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูป
เรขาคณิต  รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียมรูปวงกลม  รูปวงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก   ทรงกลม   
ทรงกระบอก   แบบรูปและความสัมพนัธ์   แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 5  ทีละ 10 และทีละ100
แบบรูปของจ านวนท่ีลดลง ทีละ 2, 10, 100 แบบรูปของรูปเรขา คณิตและรูปอ่ืน ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัใน
ลกัษณะรูปร่าง  ขนาด สี  การจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

โดยปฏิบติัจริงทดลอง   สรุป   รายงาน  การน าเสนอ  กระบวนการคิดวเิคราะห์ 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา   การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่าง
สร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  
รอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตนเอง 
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รหัสตัวช้ีวดั 
ค 1.1 ป.2/1, ป.2/2  
ค.1.2 ป.2/1,ป.2/2 
ค.2.1 ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5, ป.2/6 
ค.2.2 ป.2/1 
ค.3.1 ป.2/1 ,ป.2/2, ป.2/3 
ค.3.2 ป.2/1 
ค.4.1 ป.2/1 , ป.2/2  
ค.6.1 ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5, ป.2/6 
รวมทั้งหมด   23  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ค 13101  คณติศาสตร์            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3                                                     เวลา  200 ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา จ านวน  1  ถึง  100,000 และ 0  การใชต้วัเลขแสดงจ านวน  การเขียนในรูปกระจาย  
การเปรียบเทียบจ านวน  ช่ือหลกัและค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั  การใชเ้คร่ืองหมาย  

 = ,  ≠   , > , <   การเรียงล าดบัจ านวน  การนบัเพิ่มทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25  และทีละ 50 การบวก  
 การลบ  การคูณ  การหาร  การบวก ลบ คูณ หารระคน  และโจทยปั์ญหา  การวดัความยาวและ
ระยะทาง  การวดัความยาว  ความสูง และระยะทาง  โดยใชเ้คร่ืองวดัท่ีมีหน่วยมาตรฐาน การเลือก
เคร่ืองวดัและหน่วยวดัความยาว  ความสูง และระยะทาง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยวดั  การ
เปรียบเทียบความยาว  ความสูงและระยะทาง  การแกปั้ญหาเก่ียวกบัความยาว  ความสูงและระยะทาง   
การชัง่และการตวง  การชัง่โดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมีหน่วยมาตรฐาน  การเลือกเคร่ืองชัง่และหน่วยชัง่  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยชัง่  การเปรียบเทียบน ้าหนกั  การคะเนน ้าหนกั  และการน าไปใช ้ การตวง
โดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยมาตรฐาน  การหาความจุ  การเปรียบเทียบปริมาณ  การแกปั้ญหาเก่ียวกบั
การชัง่และการตวง  เวลา  นาฬิกา  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  การเขียนบอกเวลาและการอ่าน  
การบนัทึกเวลา  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา  รูปเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิติ  การเขียนรูปเรขาคณิต
สองมิติ  โดยใชแ้บบของรูปเรขาคณิต  รูปเรขาคณิตสามมิติ  การจ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติกบัรูป
เรขาคณิตสามมิติ  รูปท่ีมีแกนสมมาตร  จุด  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  เส้นตรง  จุดตดัและมุม  แบบรูป
และความสัมพนัธ์  แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25  และทีละ 50    แบบรูปของ
จ านวนท่ีลดลงทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25  และทีละ 50  แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ท่ีสัมพนัธ์
กนัในลกัษณะของรูปร่างหรือขนาดหรือสี  การวเิคราะห์ขอ้มูล  และความน่าจะเป็น  การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  การจ าแนกและการจดัประเภทส่ิงของตามลกัษณะของขอ้มูล  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิ
แท่ง  และอภิปรายการจดัประสบการณ์และการสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้  

 โดยปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุปรายงาน  ทกัษะกระบวนการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา    
การใหเ้หตุผล 
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 เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานและสามารถน า
ความรู้นั้นไปประยุกตใ์ช้ไดใ้นเน้ือหาเก่ียวกบัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างาน
อยา่งเป็นระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตวัเอง 
รหัสตัวช้ีวดั 
ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2 
ค 1.2 ป.3/1, ป.3/2 
ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
ค 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ค 3.2 ป.3/1, ป.3/2  
ค 4.1 ป.3/1, ป.3/2 
ค 5.1 ป.3/1, ป.3/2 
ค 6.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
รวมทั้งหมด  28  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
  ค14101  คณติศาสตร์                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่4                เวลา 160 ช่ัวโมง  
 
  ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดค านวณและฝึกการแกปั้ญหา  จ านวนนบั การอ่านและการเขียน
ตวัหนงัสือ ตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทยแทนจ านวนช่ือหลกัค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั การเขียนใน
รูปกระจาย หลกัและค่าประจ าหลกั และการใช้ศูนยเ์พื่อยึดต าแหน่งของหลกั การเรียงจ านวน การ
ประมาณค่าใกลเ้คียงเป็นจ านวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพนั  สมบติัการสลบัท่ี  สมบติัการเปล่ียนหมู่ของ
การบวก  สมบติัการสลบัท่ี  สมบติัการเปล่ียนหมู่ของการคูณ  สมบติัการแจกแจง 
การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนบั และโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหาร
จ านวนนบั การบวก ลบ คูณและหารระคน โจทยปั์ญหา  เศษส่วน เศษส่วนแท ้เศษเกิน จ านวนคละ 
เศษส่วนของจ านวนนับ เศษส่วนท่ีเท่ากนั เศษส่วนอย่างต ่า การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็น
พหุคูณของกนัและกนั การเรียงล าดบัเศษส่วนแบบรูปและความสัมพนัธ์ของเศษส่วน การบวก      การ
ลบ การคูณ การหารเศษส่วน และโจทยปั์ญหา การบวกและการลบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเป็นพหุคูณของ
กนัและกนั การคูณและการหารเศษส่วน การบวก ลบคูณเศษส่วนระคน โจทยปั์ญหา     ทศนิยมการ
ประมาณค่าจ านวนนบั การหาค่าประมาณใกลเ้คียงเป็นจ านวนเต็มสิบ เต็มร้อย และเต็มพนั   รูป
เรขาคณิตและ สมบติับางประการของรูปเรขาคณิต มุม จุดยอดมุม แขนของมุม การเรียก  ช่ือมุม การ
เขียนสัญลักษณ์แทนมุม ชนิดของมุม การวดัขนาดของมุมเป็นองศา การสร้างมุมโดยใช้ไม้โปร
แทรกเตอร์ (คร่ึงวงกลม) เส้นขนาน เส้นขนานและการใชส้ัญลกัษณ์ // แสดงการขนาน การสร้างเส้น
ขนานแบบรูปและความสัมพนัธ์ แบบรูปของจ านวน การเขียนประโยคสัญลกัษณ์แสดงความสัมพนัธ์
ของสถานการณ์หรือปัญหา สถิติและความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การอ่านแผนภูมิแท่งและแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนแผนภูมิแท่ง ความหมายและการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนและไม่เกิดข้ึนอยา่ง
แน่นอน 
  โดยการจดัประสบการณ์หรือการสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ปฏิบติั
จริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  
  เพื่อพฒันาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ ตา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใช้
ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ  มีความรับผดิชอบมีการคิด 
อยา่งมีวจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตวัเอง   มีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีเหมาะสม 
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     รหัสตัวช้ีวดั 
ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2 
ค 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
ค 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ค 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
ค 3.2 ป.4/1 
ค 4.1 ป.4/1, ป.4/2 
ค 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ค 6.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6 

      รวมทั้งหมด  29  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ค 15101   คณติศาสตร์                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5                เวลา 160 ช่ัวโมง  
 
  ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดค านวณและฝึกการแกปั้ญหา  จ านวนนบั การอ่านและการเขียน
ตวัหนงัสือ ตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทยแทนจ านวนช่ือหลกัค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั การเขียนใน
รูปกระจาย หลกัและค่าประจ าหลกั และการใช้ศูนยเ์พื่อยึดต าแหน่งของหลกั การเรียงจ านวน การ
ประมาณค่าใกลเ้คียงเป็นจ านวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพนั  สมบติัการสลบัท่ี  สมบติัการเปล่ียนหมู่ของ
การบวก  สมบติัการสลบัท่ี  สมบติัการเปล่ียนหมู่ของการคูณ  สมบติัการแจกแจงการบวก การลบ      
การคูณ การหารจ านวนนบั และโจทยปั์ญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนบั การ
บวก ลบ คูณและหารระคน โจทยปั์ญหา  เศษส่วน เศษส่วนแท ้เศษเกิน จ านวนคละ เศษส่วนของ
จ านวนนบั เศษส่วนท่ีเท่ากนั เศษส่วนอย่างต ่า การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็นพหุคูณของกนั
และกนั การเรียงล าดบัเศษส่วนแบบรูปและความสัมพนัธ์ของเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การ
หารเศษส่วน และโจทย์ปัญหา การบวกและการลบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเป็นพหุคูณของกนัและกัน           
การคูณและการหารเศษส่วน การบวก ลบคูณเศษส่วนระคน โจทยปั์ญหา  ทศนิยมการประมาณค่า
จ านวนนับ การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มสิบ เต็มร้อย และเต็มพนั   รูปเรขาคณิต
และ สมบติับางประการของรูปเรขาคณิต  มุม จุดยอดมุม แขนของมุม การเรียกช่ือมุม การเขียน
สัญลกัษณ์แทนมุม ชนิดของมุม การวดัขนาดของมุมเป็นองศา การสร้างมุมโดยใช ้  ไมโ้ปรแทรกเตอร์ 
(คร่ึงวงกลม) เส้นขนาน เส้นขนานและการใชส้ัญลกัษณ์ // แสดงการขนาน การสร้างเส้นขนานแบบ
รูปและความสัมพนัธ์ แบบรูปของจ านวน การเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงความสัมพนัธ์ของ
สถานการณ์หรือปัญหา สถิติและความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การอ่านแผนภูมิแท่งและแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนแผนภูมิแท่ง ความหมายและการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนและไม่เกิดข้ึนอยา่ง
แน่นอน 
  โดยการจดัประสบการณ์หรือการสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ปฏิบติัจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ ตา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการท่ีได้
ไปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 
  เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ    
มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและเช่ือมัน่ในตวัเอง   การวดัและประเมินผลใชว้ิธีท่ีหลากหลายตาม
สภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
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        รหัสตัวช้ีวดั 
ค 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ค 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ค 1.3 ป.5/1 
ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ,ป.5/4,ป.5/5 
ค 2.2 ป.5/1 
ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ค 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ค 4.1 ป.5/1 
ค 5.1 ป.5/1, ป.5/2 
ค 5.2 ป.5/1 
ค 6.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ,ป.5/4,ป.5/5,ป.5/6 

   รวมทั้งหมด  29  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ค 16101  คณติศาสตร์                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6       เวลา  160 ช่ัวโมง 

 
ศึกษาฝึกทกัษะการคิดค านวณและฝึกการแกปั้ญหาในเร่ือง การอ่านและการเขียนทศนิยมสาม

ต าแหน่ง หลกั ค่าประจ าหลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั ของทศนิยมสามต าแหน่ง การเขียน
ทศนิยมในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดบัเศษส่วน การเขียนทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง ในรูปเศษส่วน การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็น
ตวัประกอบ 10, 100 ,1000 ในรูปทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนคละ การบวกลบคูณ
หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก การลบ การคูณ การหาร ทศนิยมท่ีมีผลลพัธ์เป็น
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง โจทยปั์ญหา
และการสร้างโจทยปั์ญหา การบวก การลบ การคูณ การหารระคนของจ านวนนบั ของเศษส่วน ของ
ทศนิยม การสร้างโจทยปั์ญหาการคูณ การหาร ระคนของทศนิยม โจทยปั์ญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง 
ๆ  รวมถึงโจทยปั์ญหาร้อยละ เก่ียวกบัการหาก าไร ขาดทุน การลดราคา การหาราคาขาย การหาราคาทุน
และดอกเบ้ีย การบอกค่าประมาณใกลเ้คียงเป็นจ านวนเต็มหม่ืน เต็มแสน และเต็มลา้น ค่าประมาณ
ใกลเ้คียงทศนิยมหน่ึงต าแหน่งและสองต าแหน่งการบวก การลบ การคูณการหารระคน ตวัประกอบ
จ านวนเฉพาะ และตวัประกอบเฉพาะ การหา ห.ร.ม. การหา ค.ร.น. ทิศ การบอกต าแหน่งโดยใชทิ้ศ
มาตราส่วนการอ่านแผนผงัการหาพื้นท่ี ของรูปส่ีเหล่ียม โดยใชค้วามยาวของดา้น การหาพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมโดยใชส้มบติัของเส้นทแยงมุมการหาความยาวรอบรูปวงกลม หรือความยาวของรอบวง การหา
พื้นท่ีของรูปวงกลม การคาดคะเนพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาวรอบรูป และพื้นท่ี
ของรูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก การเขียน
แผนผงัแสดงเส้นทางการเดินทาง การเขียนแผนผงัโดยสังเขป ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงส่ีเหล่ียม มุมฉากทรงกลมทรงกระบอก กรวย ปริซึมพีระมิด
สมบติัเส้นทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียม การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศยัมุมแยง้ การพิจารณาเส้นขนาน โดย
อาศยัผลบวกของขนาดของมุมภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกบัของเส้นตดั เป็น 180 องศา การประดิษฐ์ทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด จากรูปคล่ีหรือรูปเรขาคณิตสองมิติ การ
ประดิษฐรู์ปเรขาคณิตสามมิติ การสร้างรูปส่ีเหล่ียมเม่ือก าหนดความยาวของดา้นและขนาดของมุม หรือ
เม่ือก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม การแกปั้ญหาเก่ียวกบัแบบรูป การเขียนสมการ สมการเชิงเส้นท่ีมี
ตวัไม่ทราบค่าตวัหน่ึง การแกส้มการโดยใชส้มบติัของการเท่ากนัเก่ียวกบัการบวก การคูณ หรือการหาร
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การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยสมการ การอ่านกราฟเส้น และแผนภูมิวงกลม รุปวงกลม การเขียนแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบและกราฟเส้นการคาดคะเนเก่ียวกบัการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

โดยใชท้กัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหตุผล
ประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใชภ้าษาและสัญลกัษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย การน าเสนอเช่ือมโยง ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
กบัศาสตร์อ่ืน ๆ น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   

เห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความรับผิดชอบ ท างาน
อยา่งรอบคอบ มีคุณธรรมท่ีเหมาะสม  มีวิจารณญาณและเช่ือมัน่ในตนเองการวดัผลและประเมินผล  
โดยใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
รหัสตัวช้ีวดั 
ค 1.1    ป.6/1 , ป.6/2 ,ป.6/3 
ค 1.2   ป.6/1 , ป.6/2 
ค 1.3   ป.6/1 , ป.6/2 
ค 1.4   ป.6/1 , ป.6/2 
ค 2.1   ป.6/1 , ป.6/2 ,ป.6/3 
ค 2.2  ป.6/1 , ป.6/2 ,ป.6/3 
ค 3.1   ป.6/1 , ป.6/2 ,ป.6/3 
ค 3.2  ป.6/1 , ป.6/2 
ค 4.1   ป.6/1  
ค 4.2  ป.6/1  
ค 5.1   ป.6/1 , ป.6/2 
ค 5.2  ป.6/1  
ค 6.1    ป.6/1 , ป.6/2 ,ป.6/3, ป.6/4 , ป.6/5 ,ป.6/6 
รวมทั้งหมด   31  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ว 11101 วทิยาศาสตร์                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1                                                 เวลา 80 ช่ัวโมง 
       
 ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต  ลักษณะของส่ิงมีชีวิตใน
ทอ้งถ่ิน  ราก  ล าตน้  ใบ  ดอก  ผลของพืช  อวยัวะภายนอกของสัตว ์ ลกัษณะและหนา้ท่ีของอวยัวะ
ภายนอกของมนุษย ์ และการท างานท่ีสัมพนัธ์กนั  การดูแลรักษาสุขภาพ  ความส าคญัของพืชและสัตว์
ในท้องถ่ินและการน าไปใช้ประโยชน์  ลักษณะ  สมบัติของวสัดุท่ีใช้ท  าของเล่น  ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  และการจดักลุ่มวสัดุเคล่ือนท่ีและการเปล่ียนแปลงรูปร่างของวตัถุ  เม่ือถูกแรงกระท า  
องค์ประกอบและสมบติัของดิน  การใช้ประโยชน์จากดินในทอ้งถ่ิน  ส่ิงท่ีปรากฏในท้องฟ้าเวลา
กลางวนัและเวลากลางคืน  ดวงอาทิตยท่ี์เป็นแหล่งพลงังานของโลก 
 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
 การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย 

 เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสาร  ส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถใชใ้น
การตดัสินใจ  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวดั 
ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ว 1.2 ป.1/1 
ว 3.1 ป.1/1, ป.1/2 
ว 4.1 ป.1/1 
ว 6.1 ป.1/1 
ว 7.1 ป.1/1 
ว 8.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7 
รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
12101  วทิยาศาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   
ช้ันประถมศึกษาปีที ่2                                                        เวลา  80  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา  น ้ า แสง เป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพืช  อาหาร น ้ า อากาศ เป็นปัจจยัท่ี
จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต  และการเจริญเติบโตของพืชและสัตวแ์ละน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  พืชและ
สัตวส์ามารถตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผสั  ร่างกายของมนุษยส์ามารถตอบสนองต่อแสง 
อุณหภูมิ และการสัมผสั  ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย ์ ประโยชน์
ของพืชและสัตวใ์นทอ้งถ่ิน  สมบติัของวสัดุท่ีน ามาท าของเล่น ของใช้ในชีวิตประจ าวนั  วสัดุและ
ส่ิงของต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั  แรงท่ีเกิดจากแม่เหล็ก  การน าแม่เหล็กมาใชป้ระโยชน์  
แรงไฟฟ้าท่ีเกิดจากการถูวตัถุบางชนิด  ไฟฟ้าเป็นพลงังาน  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้นท่ีเปล่ียนพลงังาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน  ประเภทของดินโดยใช้สมบติัทางกายภาพเป็นเกณฑ์และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  ความส าคญัของดวงอาทิตย ์
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การส ารวจตรวจสอบ             
การสืบคน้ขอ้มูล  การทดลองและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวดั 
ว 1.1     ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3, ป.2/4 , ป.2/5 
ว 1.2   ป.2/1 
ว 3.1    ป.2/1 , ป.2/2 
ว 4.1    ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 
ว 5.1    ป.2/1 , ป.2/2 
ว 6.1     ป.2/1 
ว 7.1    ป.2/1 
ว 8.1    ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6 , ป.2/7 , ป.2/8 
รวมทั้งหมด  23  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ว13101  วทิยาศาสตร์                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3                                                              เวลา 80 ช่ัวโมง 
  

ศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวติใกลต้วั  ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัของพ่อแม่กบัลูกวา่
เป็นการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  ส่ิงมีชีวิตบางชนิดท่ีสูญพนัธ์ุ
ไปแลว้  และท่ีด ารงพนัธ์มาจนถึงปัจจุบนั  ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตนและอธิบายความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  ท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยดั  คุม้ค่า  และมีส่วนร่วมในการปฏิบติั  ชนิดและสมบติัของวสัดุท่ี
เป็นส่วนประกอบของของเล่น  ของใช ้ การใชป้ระโยชน์ของวสัดุแต่ละชนิด  ผลของการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนกบัวสัดุเม่ือถูกแรงกระท า ผลของการออกแรงท่ีกระท าต่อวตัถุ  การตกของวตัถุสู่พื้นโลก และ
อธิบายแรงท่ีโลกดึงดูดวตัถุ  แหล่งพลงังานธรรมชาติท่ีใชผ้ลิตไฟฟ้า  ความส าคญัของพลงังานไฟฟ้า
และเสนอวธีิการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและปลอดภยั 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การส ารวจตรวจสอบ        
การสืบคน้ขอ้มูล  การทดลองและการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยม   ท่ีเหมาะสม 
รหัสตวัช้ีวดั 
ว 1.2 ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3  ,ป.3/4 
ว 2.1 ป.3/1    
ว 2.2 ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3    
ว 3.1 ป.3/1 , ป.3/2 
ว 3.2 ป.3/1 , ป.3/2 
ว 4.1 ป.3/1 , ป.3/2 
ว 5.1 ป.3/1 , ป.3/2 
ว 6.1 ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3   
ว 7.1 ป.3/1 
ว 8.1 ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3,  ป.3/4, ป.3/5,  ป.3/6, ป.3/7 , ป.3/8 
รวมทั้งหมด  28  ตัวช้ีวดั 
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อธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ว14101  วทิยาศาสตร์            กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่4           เวลา 80 ช่ัวโมง 
 
           ศึกษา  วิเคราะห์  ทดลองและอธิบายหน้าท่ีของโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของพืช  ปัจจยับาง
ประการที่จ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  การตอบสนองของพืชต่อแสง  เสียง  และการสัมผสั  
พฤติกรรมของสัตวที์่ตอบสนองต่อแสง  อุณหภูมิ  การสัมผสั  และการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตร  
การเคล่ือนที่ของแสง จากแหล่งก าเนิด  การเคล่ือนท่ีผา่นตวักลาง  การสะทอ้น  การหกัเหของแสง  
การเปล่ียนแปลงพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้าของเซลสุริยะ  แสงขาวและการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  การเกิดดินจากหินท่ีผุพงัผสมซากพืช  ซากสัตว์ ชนิดและสมบติัของดินท่ีใช้ปลูกพืชใน
ทอ้งถ่ิน  ลกัษณะของระบบสุริยะ   
          โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ                   
การสืบคน้ขอ้มูล  บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูลและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้                             
มีความสามารถในการตดัสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัมี
จิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
รหัสตัวช้ีวดั 
ว 1.1 ป.4/1, ป.4/2,  ป.4/3, ป.4/4 
ว 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6 
ว 6.1 ป.4/1, ป.4/2 
ว 7.1 ป.4/1 
ว 8.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ว15101  วทิยาศาสตร์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5                   เวลา 80 ช่ัวโมง 
 

ศึกษา วเิคราะห์ เก่ียวกบัพืชดอก  พืชไม่มีดอก  พืชใบเล้ียงเด่ียว  พืชใบเล้ียงคู่  วฏัจกัรชีวิตของ
พืชดอก  การสืบพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุของพืช   สัตว์มีกระดูกสันหลัง  สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง       
วฏัจกัรชีวิตของสัตว ์ การสืบพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุของสัตว ์ การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม    
ลกัษณะท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรม  วสัดุและสมบติัของวสัดุ  วสัดุในชีวิตประจ าวนั  สมบติัของวสัดุ
สมบติัทัว่ไปของของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ  แรงและความดนั  แรงลพัธ์และประโยชน์ของแรงลพัธ์  
มวลและความหนาแน่น  ความดนัอากาศ  และความดนัของของเหลว   แรงลอยตวั  แรงเสียดทาน  
เสียงกบัการไดย้ิน  การเกิดเสียงและการเคล่ือนท่ีของเสียง  ความดงัของเสียงและอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน  
น ้ า ฟ้าและดวงดาว  เมฆ  หมอก  ฝน  น ้ าคา้ง  ลูกเห็บ  วฏัจกัรน ้ า  การใช้เคร่ืองมือในการตรวจสอบ
อุณหภูมิความช้ืน  ความกดอากาศ  การเกิดลมและประโยชน์จากลม  ทิศและปรากฏการณ์ข้ึนตกของ
ดวงดาวการหาต าแหน่งดวงดาวบนทอ้งฟ้าดว้ยแผนท่ีดาว 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การส ารวจตรวจสอบ          
การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสามารถในการ
ตดัสินใจน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวดั 
ว 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ว 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ว 3.1 ป.5/1, ป.5/2 
ว 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ว 4.2 ป.5/1 
ว 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ว 6.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ว 7.1 ป.5/1 
ว 8.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8 
รวมทั้งหมด  34  ตัวช้ีวดั 



 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครพนม                                                                                                                              
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1  อ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 

                                             

45 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว  16101   วทิยาศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                                                      
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6      เวลา    80    ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  การเจริญเติบโตของมนุษยจ์ากวยัแรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่  ระบบยอ่ยอาหาร  
ระบบหายใจ  ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย ์ การท างานท่ีสัมพนัธ์กนัของระบบในร่างกายและ
สารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย  ความสัมพนัธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินในรูปของห่วง
โซ่อาหารและสายใยอาหาร  การใชแ้ละการดูแลการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน  ท่ีส่งผลต่อ
การด ารงชีวติ  การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทั้งโดยทางธรรมชาติและโดยการกระท าของมนุษย ์ สมบติั
ของสาร  การจ าแนกสาร  วิธีการแยกสาร  การเลือกใช้สารในชีวิตประจ าวนัโดยใช้สมบัติและ
ประโยชน์เป็นเกณฑ์  การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  ตวัน าและฉนวนไฟฟ้า  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  และ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม   แบบขนาน  การเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน  
ประเภทของหินโดยใชล้กัษณะและสมบติัของหินเป็นเกณฑ์  การเปล่ียนแปลงของหิน  ธรณีพิบติัท่ีมี
ผลต่อมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  สร้างแบบจ าลองการเกิดฤดู  ขา้งข้ึนขา้งแรม  สุริยุปราคา  
ความกา้วหนา้และเทคโนโลยทีางอวกาศ 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะแสวงหาความรู้  การส ารวจ  ตรวจสอบ 
สังเกต  การสืบคน้ขอ้มูล  การอธิบาย  การอภิปราย  การจ าแนก  การทดลอง   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์   
มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
รหัสตัวช้ีวดั            
ว 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ว 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ว 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/ 5   
ว 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/ 5   
ว 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3      
ว 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 , ป.6/4, ป.6/ 5   
ว 6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ว 7.1 ป.6/1 
ว 7.2 ป.6/1 
ว 8.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/ 5  , ป.6/ 6  , ป.6/ 7, ป.6/ 8    
รวมทั้งหมด  37   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ส  11101  สังคมศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1                               เวลาเรียน  80 ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา  ความส าคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  มรดกทางวฒันธรรมท่ีไดจ้าก
พระพุทธศาสนา  วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  เร่ือง  พระรัตนตรัย  โอวาท  3  กตญัํูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความอดทน  การบริหารจิตและเจริญปัญญา  สวดมนตไ์หวพ้ระรัตนตรัย  และ
แผ่เมตตา  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยกบับุคคลอ่ืนในระดบัสังคม
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ  ตลอดทั้งเร่ืองสถานภาพ  บทบาท  สิทธิและเสรีภาพ  การคุ้มครองเด็ก            
เห็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  รู้จกับทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย  
ยกตวัอย่าง  การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวนัไม่เกินตวัและเห็นประโยชน์ของการออมเงิน  บอก
ความส าคญัของการท างานอยา่งสุจริตจะท าให้สังคมสงบสุข  บอกวนั  เดือน  ปี  และการนบัช่วงเวลา
ตามปฏิทิน  เรียงล าดบัเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัได ้ บอกความหมายและความส าคญัของสัญลกัษณ์
ส าคญัของชาติไทย  บอกสถานท่ีส าคญัซ่ึงเป็นแหล่งวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน  พระธาตุพนม  บอกส่ิงต่าง 
ๆ รอบตวัเราท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา  บอกความส าคญัของการท างานอยา่ง
สุจริตจะท าใหส้ังคมสงบสุข   
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้สืบคน้ขอ้มูล  การตั้งค  าถาม  การบนัทึกขอ้มูล  การแสดงความ
คิดเห็น  การน าเสนอผลงาน 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  ความคิด  ตระหนักเห็นคุณค่าของความมีวินยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มุ่งมัน่ในการท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ รักความเป็นไทย 
รหัสตัวช้ีวดั    
ส 1.1    ป.1/1 , ป.1/2 ,ป.1/3, ป.1/4 
ส 1.2   ป.1/1 , ป.1/2 ,ป.1/3 
ส 2.1   ป.1/1 , ป.1/2  
ส 2.2  ป.1/1 , ป.1/2 ,ป.1/3 
ส 3.1   ป.1/1 , ป.1/2 ,ป.1/3 
ส 3.2  ป.1/1  
ส 5.1   ป.1/1 , ป.1/2 ,ป.1/3, ป.1/4,ป.1/5 
ส 5.1   ป.1/1 , ป.1/2 ,ป.1/3 
รวมทั้งหมด  24   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
 ส 12101  สังคมศึกษา                        กลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                                        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่2                                     เวลา  80  ช่ัวโมง 
                 
 ศึกษาความส าคญัของพุทธศาสนาท่ีตนนบัถือ  สรุปพุทธประวติัศาสดาท่ีนบัถือ   
บอกแบบอย่างการ ด าเนินชีวิตและขอ้คิดจากประวติัสาวกชาดก  บอกความหมายความส าคญัและ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาทในพุทธศาสนา ช่ืนชมการท าความดีของตนเองบุคคล
ในครอบครัว  ฝึกสวดมนตไ์หวพ้ระและแผเ่มตตา  บอกช่ือศาสดาและความส าคญัของศาสนาท่ีตนนบั
ถือ และศาสนาอ่ืนๆ  การฝึกปฏิบติัมารยาทชาวพุทธ  ปฏิบติัตนในศาสนพิธีพิธีกรรมในวนัส าคญัของ
พุทธศาสนา  การปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงกติกากฎระเบียบหนา้ท่ีในชีวิตประจ าวนั  การปฏิบติัตนตาม
มารยาทไทย  การยอมรับความคิดความเช่ือและการปฏิบติัของบุคคลอ่ืน การเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผูอ่ื้น บอกความสัมพนัธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  บอกบทบาทอ านาจของ
ผูน้ าในโรงเรียนและชุมชนและน าทรัพยากรมาผลิตสินคา้และบริการท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ท่ีมาของ
รายไดแ้ละรายจ่ายของตนเองและครอบครัว  การบนัทึกรายรับ- รายจ่ายของตนเอง  สรุปผลดีของการ
ใชจ่้ายท่ีเหมาะสม  อธิบายความหมายความส าคญัของสินคา้และการแลกเปล่ียนสินคา้  บอกส่ิงต่างๆท่ี
เป็นธรรมชาติกบัท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนระหว่างโรงเรียนกบับา้น  บอกต าแหน่งและลกัษณะทางกายภาพ
ของส่ิง ต่างๆท่ีปรากฏในลูกโลกแผนท่ีแผนผงัและภาพถ่าย  บอกความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์
ระหว่างโลก ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์  คุณค่าของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางสังคม  บอก
ประเภทของ ทรัพยากรธรรมชาติและวิธีใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า  บอกความสัมพนัธ์ของฤดูกาลกบั
การด าเนินชีวติของมนุษย ์ บอกการเปล่ียนแปลงการรักษาและการฟ้ืนฟูของส่ิงแวดลอ้ม 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ให้สืบคน้ขอ้มูล  การตั้งค  าถาม  การบนัทึกขอ้มูล  การแสดงความ
คิดเห็น  อภิปราย  น าเสนอ  ลงมือปฏิบติั   

เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ  ตระหนกัถึงคุณค่าความมีวินยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีความรักชาติ  ศาสน์ กษตัริย์  รักความเป็นไทย  การมีจิตสาธารณะ               
มีทกัษะชีวติ  การส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลย ี ประยกุตน์ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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รหัสตัวช้ีวดั 
ส 1.1 ป. 2/1, ป. 2/2, ป. 2/3, ป. 2/4, ป. 2/5, ป. 2/6, ป. 2/7  
ส 1.2 ป. 2/1, ป. 2/2  
ส 2.1 ป. 2/1, ป. 2/2, ป. 2/3, ป. 2/4  
ส 2.2 ป. 2/1, ป. 2/2  
ส 3.1 ป. 2/1, ป. 2/2, ป. 2/3, ป. 2/4  
ส 3.2 ป. 2/1, ป. 2/2  
ส 5.1 ป. 2/1, ป. 2/2, ป. 2/3  
ส 5.2 ป. 2/1, ป. 2/2, ป. 2/3, ป. 2/4  
รวมทั้งหมด  28  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ส 13101  สังคมศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                                            
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3   เวลา 80 ช่ัวโมง 
                  
                  ศึกษา  อธิบายความส าคญัของพุทธศาสนาท่ีตนนับถือ  สรุปพุทธประวติัศาสดาท่ีนบัถือ
บอก แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวติัสาวกชาดกและศาสนิกชนตัวอย่างบอก
ความหมาย ความส าคญัของพระไตรปิฎก  แสดงความเคารพพระรัตนตรัยปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาท
ในพุทธศาสนา ฝึกสวดมนตไ์หวพ้ระและแผ่เมตตา  บอกช่ือศาสดาและความส าคญัของศาสนาท่ีตน
นบัถือและศาสนาอ่ืน ๆ  ฝึกปฏิบติั มารยาทต่อสาวกศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืนๆ  ฝึกปฏิบติั
มรรยาทต่อสาวกศาสนสถาน ศาสนวตัถุ  ปฏิบติัตนในศาสนพิธีพิธีกรรมในวนัส าคญัของพุทธศาสนา
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สรุปการปฏิบติัตนตามประเพณีและวฒันธรรมในครอบครัวและทอ้งถ่ิน  
พฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้นในการให้ความส าคญัของวนัหยุดราชการ  บุคคลท่ีเป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและทอ้งถ่ินของตนเอง บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกของชุมชนในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  บอก
ความแตกต่างของการออกเสียง โดยตรงและการเลือกตวัแทนการเปล่ียนแปลงของบุคคลในโรงเรียน
ชุมชน  ปัจจยั 4 ท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวติ  วเิคราะห์บญัชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองการใชท้รัพยากรใน
การผลิตและบริโภคบอกสินคา้ และบริการท่ีภาครัฐและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี การ
แข่งขันทางการค้ามีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง การเทียบศักราชท่ีส าคัญตามปฏิทินท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนับอกแหล่งขอ้มูลและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนและชุมชนบอกปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตั้ งถ่ินฐานและการพฒันาชุมชน  สรุปลักษณะท่ีส าคญัของขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมของชุมชนเปรียบเทียบความต่างทาง วฒันธรรมของชุมชนตนเองกบัชุมชนอ่ืนๆ  พระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยท่ีเป็นผู ้สถาปนา อาณาจักรไทยบอกพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษตัริยไ์ทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ ใชแ้ผนท่ี แผนผงัและภาพถ่ายในการหาขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์ในชุมชน  เขียนต าแหน่งท่ีตั้งสัมพนัธ์ของสถานท่ี ส าคญัในบริเวณโรงเรียนและชุมชนบอก
ความสัมพนัธ์ของภูมิประเทศภูมิอากาศท่ีมีผลต่อสภาพสังคม ในชุมชนบอกสภาพแวดลอ้มในชุมชน
ในอดีตและปัจจุบนัการพึงพาส่ิงแวดลอ้มในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นชุมชน
มลพิษท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยค์วามแตกต่างของลกัษณะของเมืองละชนบทการเพิ่มและสูญเสีย
ส่ิงแวดลอ้มท่ีท าใหชุ้มชนเปล่ียนแปลง 
  โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  ให้สืบคน้ขอ้มูล  การตั้งค  าถาม  การบนัทึกขอ้มูล  การแสดงความ
คิดเห็น  อภิปราย  น าเสนอ  ลงมือปฏิบติั   



 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครพนม                                                                                                                              
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1  อ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 

                                             

50 

เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ  ตระหนกัถึงคุณค่าความมีวินยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีความรักชาติ  ศาสน์ กษตัริย์  รักความเป็นไทย  การมีจิตสาธารณะ                
มีทกัษะชีวติ  การส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลย ี ประยกุตน์ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
รหัสตัวช้ีวดั 
ส 1.1 ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4, ป. 3/5, ป. 3/6, ป. 3/7  
ส 1.2 ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3  
ส 2.1 ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4  
ส 2.2 ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3  
ส 3.1 ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3  
ส 3.2 ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3  
ส 5.1 ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3  
ส 5.2 ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4, ป. 3/5                                   
รวมทั้งหมด  31  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ส 14101   สังคมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                                                       
ช้ันประถมศึกษาปีที ่4    เวลา 80 ช่ัวโมง 
  
                  ศึกษา  อธิบายความส าคญัของพุทธศาสนาท่ีตนนับถือ  สรุปพุทธประวติัศาสดาท่ีนบัถือ
บอก แบบอยา่งการด าเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวกชาดกและศาสนิกชน  แสดงความเคารพ 
พระ รัตนตรัยและปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาทในพุทธศาสนา  การท าความดีของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวโรงเรียนและแนวทางในการปฏิบติัในการด าเนินชีวิต  ฝึกสวดมนตไ์หวพ้ระสรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัยและแพร่เมตตาการปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถืออธิบายประวติัพระศาสดาของ
ศาสนาอ่ืน ๆ  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาการปฏิบติัมรรยาทของชาวพุทธการ
ปฏิบติัตน ในศาสนพิธีกรรมในวนัส าคญัทางพุทธศาสนาการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย การเป็นผูน้ าละผูต้ามทีดีสิทธิเด็กตามกฎหมายวฒันธรรมของไทยในภาคต่างๆปัญหา
และสาเหตุของ การเกิดความขดัแยง้ในชีวิตประจ าวนั  ความส าคญัของอ าอธิปไตยต่อการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย  อธิบายบทบาทหนา้ท่ีของพลเมืองในการเลือกตั้ง อธิบายความส าคญัของ
สถาบันพระมหากษัตริย์  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและการบริการการรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของ ผูบ้ริโภค  หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงอาชีพสินคา้และบริการต่างๆท่ีผลิตใน
ชุมชน  หนา้ท่ีเบ้ืองตน้ของเงิน  บอกช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหสัวรรษอธิบายยุคสมยัต่างๆ
ในการศึกษาประวติัศาสตร์  บอกประเภทของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์  อธิบายพฒันาการของ
มนุษยย์ุคก่อนประวติัศาสตร์และยุคประวิติศาสตร์ในดินแดนไทย  บอกหลกัฐานท่ีแสดงการตั้งหลกั
แหล่งของมนุษย์ยุคก่อนประวติัศาสตร์และยุคประวติัศาสตร์อธิบายการพฒันาการของอาณาจกัร
สุโขทยั  บอกประวติัและผลงานของบุคคลส าคญัในสมยัสุโขทยับอกคุณค่าของภูมิปัญญาไทยท่ีสืบต่อ
ถึงปัจจุบนัท่ีน่าภาคภูมิใจ บอกแผนท่ีภาพถ่ายลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัตนเอง  บอกต าแหน่ง
ระยะทางและทิศของทรัพยากร และส่ิงต่างๆในจงัหวดัของตนเอง  บอกส่ิงต่างๆท่ีมีอยูใ่นจงัหวดัตาม
แผนท่ีจงัหวดัตนเองสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของจงัหวดัของ
เรา  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในจงัหวดัและผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
และทรัพยากรธรรมชาติในจงัหวดั 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ให้สืบคน้ขอ้มูล  การตั้งค  าถาม  การบนัทึกขอ้มูล  การแสดงความ
คิดเห็น  อภิปราย  น าเสนอ  ลงมือปฏิบติั   
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เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ  ตระหนกัถึงคุณค่าความมีวินยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ รักความเป็นไทย  การมีจิตสาธารณะ  
 มีทกัษะชีวติ  การส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลย ี ประยกุตน์ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
รหัสตัวช้ีวดั 
ส 1.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3, ป. 4/4, ป. 4/5, ป. 4/6, ป. 4/7, ป. 4/8  
ส 1.2 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3  
ส 2.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3, ป. 4/4, ป. 4/5  
ส 2.2 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3  
ส 3.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3  
ส 3.2 ป. 4/1, ป. 4/2 
ส 5.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3  
ส 5.2 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3  
รวมทั้งหมด 30 ตัวช้ีวดั 
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ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1  อ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ส 15101  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม                                                                             
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5  เวลา 80 ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  มรดกทาง
วฒันธรรมท่ีไดรั้บจากพระพุทธศาสนา  สรุปพุทธประวติั  พุทธกิจท่ีส าคญั  ชาดก  เร่ืองจูฬเสฏฐิชาดก  
วณัณาโรหชาดก  ศาสนิกชนตวัอยา่ง  ปฏิบติัตามพิธีกรรม  วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  เร่ืองพระ
รัตนตรัย  ไตรสิกขา  โอวาท 3  กตญัํูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา  มงคล 38  ในเร่ือง   ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
การงานไม่อากูล  อดทน  การบริการจิตและเจริญปัญญา  วิธีปฏิบติัสมาธิ  สวดมนตไ์หวพ้ระรัตนตรัย
และแผ่เมตตา  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี  ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยกบับุคคลอ่ืนในระดบั
สังคมทอ้งถ่ินและประเทศชาติ  ตลอดทั้งเร่ืองสถานภาพ  บทบาท  สิทธิและเสรีภาพ  การคุม้ครองเด็ก  
เห็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ร่วมอนุรักษแ์ละเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน  รู้จกัใช้
รู้จกัหา  มีพฤติกรรมในการบริโภคเทคโนโลยีท่ีผลิตและบริการกบัเศรษฐกิจอย่างพอเพียงน าไปสู่
นโยบาย  ศึกษาหลกัการหุ้นและปันผลก าไร  ขาดทุนของสหกรณ์  การเงินต่าง ๆ  ตระหนกัในผลดี  
ผลเสียของการฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย  เขา้ใจความหมายขอ้มูลต่าง ๆ    องคป์ระกอบทางภูมิศาสตร์ท่ีจดัท า
แผนท่ี  และเคร่ืองมือ  ตรวจวดัความสัมพนัธ์ของโลก  ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์  ทางภู มิศาสตร์และ
ภูมิอากาศ   ท่ีมีอิทธิพลต่อสังคม  วฒันธรรมการตั้งถ่ินฐานและการอพยพยา้ยถ่ินท่ีอาศยัและผลจาก
การท าลายสภาพแวดลอ้ม  สร้างความตระหนกัใหอ้นุรักษแ์ละรักษาสภาพแวดลอ้มในภูมิภาค 

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  ใหสื้บคน้ขอ้มูล  อภิปราย  อธิบาย  น าเสนอ  และลงมือปฏิบติั       
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  ความคิดตระหนักเห็นคุณค่าของความมีวินัย  ใฝ่รู้ฝาเรียน  
มุ่งมั่นในการท างาน  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  การมี              
จิตสาธารณะ   มีทกัษะชีวติ  การส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลย ี ประยกุตน์ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
รหัสตัวช้ีวดั 
ส 1.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5,ป.5/6,ป.5/7 
ส 1.2 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส 2.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 
ส 2.2 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส 3.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส 3.2 ป.5/1,ป.5/2 
ส 5.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส 5.2 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
รวมทั้งหมด  28  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ส 16101  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม                                                           
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  เวลา 80 ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติหรือ
ความส าคญัของศาสนาท่ีตนนบัถือ  พระพุทธศาสนาเป็นเอกลกัษณ์และรากฐานทางวฒันธรรมไทย  
สรุปพุทธประวติัตั้งแต่ปลงอายุสังชารจนถึงสังเวชนียสถาน  ประพฤติปฏิบติัตนตามแบบอยา่ง พุทธ
สาวกและชาดก  พระราธะ  ทีฆีติโกสลชาดก  สัพพทฐิชาดก  และศาสนิกชนตัวอย่าง  พ่อขุน-
รามค าแหงมหาราช  สมเด็จพระมาหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  วิเคราะห์ความส าคญัของ
พระรัตนตรัย  ปฏิบติัตามหลกัธรรม  ไตรสิกขา  โอวาท 3  และพุทธศาสนสุภาษิต  สจฺ เจน กิตฺตึ  ปปฺ
โปติ  (คนจะไดเ้กียรติดว้ยสัจจะ)  ยถาวาที  ตถาการี  (พูดเช่นไร ท าเช่นนั้น)  การกระท าความดีของ
บุคคลในประเทศ  สวดมนตไ์หวพ้ระรัตนตรัย  แผเ่มตตา  บริหารจิตและเจริญปัญญา  วิธีปฏิบติัสมาธิ  
และประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ลกัษณะส าคญัของศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา  ความรู้เก่ียวกบัศาสน
สถาน  มารยาท  แนวทางการปฏิบติัตนของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี  ประโยชน์ของการเขา้ร่วมในศา
สนพิธี  พิธีกรรม  ในวนัส าคญัทางศาสนาท่ีตนนบัถือ  ปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตยในระดับสังคมท้องถ่ินและประเทศชาติ  ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวติประจ าวนัของครอบครัวและชุมชน  การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมตามกาลเวลาท่ีมีผลต่อตนเอง
และสังคมไทย  แสดงมารยาทไทยไดเ้หมาะสมถูกกาลเทศะ  เลือกรับขอ้มูล  ข่าวสาร  เหตุการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวติประจ าวนัอยา่งเหมาะสม  บทบาทหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและรัฐบาล  บทบาท
ความส าคญัในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย  มีหลกัของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การด ารงชีวิต  บทบาทของผู ้ผลิต  ผู ้บริโภค  ประโยชน์  ของการใช้ทรัพยากรอย่างย ั่งยืน  
ความสัมพนัธ์ของหน่วยเศรษฐกิจระหว่างผูผ้ลิต  ผูบ้ริโภค  ธนาคาร  และรัฐบาล  การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน   ความเป็นมาของภูมินามของสถานท่ีในทอ้งถ่ิน  สภาพสังคม  เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพื่อนบา้นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ความสัมพนัธ์ของกลุ่มอาเซียน  
ความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ตรวจวดัความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ
ประเทศ  เช่น  อุทกภยั  แผ่นดินไหว  วาตภยั  จดัท าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน  สร้างความ
ตระหนกั  ใหมี้จิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
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 โดยใช้กระบวนการคิด  การสรุปความคิด  การแปลความ  การวิเคราะห์หลกัการและการ
น าไปใช้  ตลอดจนการคิดอย่างมีวิจารญาณ  ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามกระบวนการทาง
สังคมศาสตร์  กระบวนการสืบสวน  การตั้งค  าถาม  การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลใช้กระบวนการ
เรียนรู้  โดยการแสวงหาขอ้มูล  ความรู้  โดยการอ่าน  การฟัง  และการสังเกต  ความสามารถในการ
ส่ือสารโดยการพดู  การเขียนและน าเสนอ  การใชเ้ทคโนโลยีส่ือสารสนเทศ  ให้เป็นประโยชน์ในการ
แสวงหาความรู้  และใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม  การเป็นผูน้ าผูต้ามในการท างานกลุ่ม  มีส่วนร่วมใน
การท างาน 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ตระหนกัและ
เห็นคุณค่าน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวดั 
ส 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
ส 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
ส 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
ส 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ส 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ส 3.2 ป.6/1, ป.6/2 
ส 5.1 ป.6/1, ป.6/2 
ส 5.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
รวมทั้งหมด 31 ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ส  11102  ประวตัิศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1              เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา   บอกวัน  เดือน  ปี  และการนับช่วงเวลาตามปฏิทิน  เรียงล าดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัได้  บอกประวติัความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  บอกความเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม  ส่ิงของเคร่ืองใช้  หรือการด าเนินชีวิตของตนเอง  กบัสมยัของพ่อแม่ ปู่  ย่า ตา ยาย   
บอกเหตุการณ์ในอดีตท่ีมีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบนั   อธิบายความหมายและความส าคญัของ
สัญลกัษณ์ส าคญัของชาติไทยและปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง   บอกสถานท่ีส าคญัซ่ึงเป็นแหล่งวฒันธรรม                    
ในทอ้งถ่ิน ระบุส่ิงท่ีตนรักและภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน   
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้สืบคน้ขอ้มูล  การตั้งค  าถาม  การบนัทึกขอ้มูล  การแสดงความ
คิดเห็น  การน าเสนอผลงาน 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  ความคิด  ตระหนักเห็นคุณค่าของความมีวินยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มุ่งมัน่ในการท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ รักความเป็นไทย 
รหัสตัวช้ีวดั    
ส 4.1   ป.1/1 , ป.1/2 ,ป.1/3 
ส 4.2  ป.1/1 , ป.1/2  
ส 4.3  ป.1/1 , ป.1/2,ป.1/3 
รวมทั้งหมด  8  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
 ส 12102  ประวตัิศาสตร์                 กลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                                              
ช้ันประถมศึกษาปีที ่2                เวลา  40  ช่ัวโมง 
                 
 ศึกษา  ช่วงเวลา ท่ีเกิดข้ึนท่ีเป็นอดีต  ปัจจุบันและอนาคต  วนัส าคัญท่ีปรากฏในปฎิทิน    
ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง  บอกวิธี
สืบคน้เหตุการณ์  ใช้เส้นเวลาล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  บอกถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตถึง
ปัจจุบนั บอกถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  บอกบุคคลในทอ้งถ่ิน
ท่ีท าประโยชน์ท่ีน่าภาคภูมิใจ  บอกคุณค่าของวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและ
ควรอนุรักษไ์ว ้  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ให้สืบคน้ขอ้มูล  การตั้งค  าถาม  การบนัทึกขอ้มูล  การแสดงความ
คิดเห็น  อภิปราย  น าเสนอ  ลงมือปฏิบติั   

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักถึงคุณค่าความมีวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่         
ในการท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ รักความเป็นไทย  การมีจิตสาธารณะ               
มีทกัษะชีวติ  การส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลย ี ประยกุตน์ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
รหัสตัวช้ีวดั 
ส 4.1 ป. 2/1, ป. 2/2  
ส 4.2 ป. 2/1, ป. 2/2  
ส 4.3 ป. 2/1, ป. 2/2  
รวมทั้งหมด   6  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ส 13102 ประวตัิศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม                                 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3   เวลา 40 ช่ัวโมง 
                  
                  ศึกษา  การเทียบศกัราชท่ีส าคญัตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั  บอกแหล่งขอ้มูลและ
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนและชุมชน   บอกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและการพฒันา
ชุมชน  สรุปลกัษณะท่ีส าคญัของขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของชุมชนเปรียบเทียบความ
ต่างทาง วฒันธรรมของชุมชนตนเองกบัชุมชนอ่ืนๆ  ระบุพระนามของกษตัริยไ์ทย  บอกพระราช
กรณียกิจของพระมหากษตัริยไ์ทยท่ีเป็นผูส้ถาปนา อาณาจกัรไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ  
ได้แก่  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1  (พระเจ้าอู่ทอง)  สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช  และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ผูส้ถาปนาอาณาจักรสุโขทัย              
อยธุยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์ 
     โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  ใหสื้บคน้ขอ้มูล  การตั้งค  าถาม  การบนัทึกขอ้มูล  การแสดงความ
คิดเห็น  อภิปราย  น าเสนอ  ลงมือปฏิบติั   

เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ  ตระหนกัถึงคุณค่าความมีวินยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีความรักชาติ  ศาสน์ กษตัริย์  รักความเป็นไทย  การมีจิตสาธารณะ                
มีทกัษะชีวติ  การส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลย ี ประยกุตน์ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
รหัสตัวช้ีวดั 
ส 4.1 ป. 3/1, ป. 3/2  
ส 4.2 ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3  
ส 4.3 ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3  
รวมทั้งหมด  8  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ส 14102   ประวตัิศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม                               
ช้ันประถมศึกษาปีที ่4   เวลา 40 ช่ัวโมง 
  
                  ศึกษา  การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  อธิบายยุคสมยัต่าง ๆ           
ในการศึกษาประวติัศาสตร์  บอกประเภทของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์  อธิบายพฒันาการของ
มนุษยย์ุคก่อนประวติัศาสตร์และยุคประวิติศาสตร์ในดินแดนไทย  บอกหลกัฐานท่ีแสดงการตั้งหลกั
แหล่งของมนุษย์ยุคก่อนประวติัศาสตร์และยุคประวติัศาสตร์อธิบายการพฒันาการของอาณาจกัร
สุโขทยั  บอกประวติัและผลงานของบุคคลส าคญัในสมยัสุโขทยับอกคุณค่าของภูมิปัญญาไทยท่ีสืบต่อ
ถึงปัจจุบนัท่ีน่าภาคภูมิใจ  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ให้สืบคน้ขอ้มูล  การตั้งค  าถาม  การบนัทึกขอ้มูล  การแสดงความ
คิดเห็น  อภิปราย  น าเสนอ  ลงมือปฏิบติั   

เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ  ตระหนกัถึงคุณค่าความมีวินยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีความรักชาติ  ศาสน์ กษตัริย์  รักความเป็นไทย  การมีจิตสาธารณะ             
มีทกัษะชีวติ  การส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลย ี ประยกุตน์ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
รหัสตัวช้ีวดั 
ส 4.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3  
ส 4.2 ป. 4/1, ป. 4/2  
ส 4.3 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3  
รวมทั้งหมด  8  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ส 15102  ประวตัิศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม                                
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5   เวลา 40 ช่ัวโมง 
  
 ศึกษา  สืบคน้ความเป็นมาของทอ้งถ่ินโดยใชห้ลกัฐานท่ีหลากหลาย  รวบรวมขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์อยา่งมีเหตุผล    บอกประวติัความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถาม
ผูเ้ก่ียวขอ้งทางประวติัศาสตร์   อธิบายพฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาและธนบุรีโดยสังเขป   อธิบาย
ปัจจยัท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจกัรอยธุยา   ศึกษาประวติั
และผลงานของบุคคลส าคญัในสมยัอยธุยา  สมยัธนบุรี  ผลงานของสมเด็จ  พระรามาธิบดีท่ี 1  สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช    อธิบายภูมิปัญญา
ไทยท่ีส าคญัสมยัอยธุยาและธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้ ศึกษาพระราชประวติั
และผลงานของพระเจา้ตากสินมหาราช  โดยสังเขป  และภูมิปัญญาไทยสมยัธนบุรี  โดยสังเขป  เช่น  
ศิลปกรรม  การคา้  วรรณกรรม 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  ใหสื้บคน้ขอ้มูล  อภิปราย  อธิบาย  น าเสนอ  และลงมือปฏิบติั       
 เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  ความคิดตระหนกัเห็นคุณค่าของความมีวนิยั  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มุ่งมัน่ในการท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ รักความเป็นไทย  การมี                   
จิตสาธารณะ   มีทกัษะชีวติ  การส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลย ี ประยกุตน์ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
รหัสตัวช้ีวดั 
ส 4.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส 4.2 ป.5/1,ป.5/2 
ส 4.3 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 
รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ส 16102  ประวตัิศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม                                
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6   เวลา 40 ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา  วเิคราะห์  ความส าคญัวธีิการทางประวติัศาสตร์  ขอ้มูลจากหลกัฐานท่ีหลากหลาย  เพื่อ
ท าความเข้าใจเร่ืองราวส าคัญในประวติัศาสตร์ไทย  สมัยรัตนโกสินทร์  ปัจจัยท่ีส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  บุคคลส าคญัและผลงาน  และภูมิปัญญาไทยท่ีควรค่าแก่
การอนุรักษไ์ว ้ ความเป็นมาของภูมินามของสถานท่ีในทอ้งถ่ิน  สภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน  
ความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ   
 โดยใช้กระบวนการคิด  การสรุปความคิด  การแปลความ  การวิเคราะห์หลกัการและการ
น าไปใช้  ตลอดจนการคิดอย่างมีวิจารญาณ  ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามกระบวนการทาง
สังคมศาสตร์  กระบวนการสืบสวน  การตั้งค  าถาม  การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลใช้กระบวนการ
เรียนรู้  โดยการแสวงหาขอ้มูล  ความรู้  โดยการอ่าน  การฟัง  และการสังเกต  ความสามารถในการ
ส่ือสารโดยการพดู  การเขียนและน าเสนอ  การใชเ้ทคโนโลยีส่ือสารสนเทศ  ให้เป็นประโยชน์ในการ
แสวงหาความรู้   และใช้ทักษะกระบวนการก ลุ่ม   การเ ป็นผู ้น าผู ้ตามในการท างานก ลุ่ม                            
มีส่วนร่วมในการท างาน 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ตระหนกัและ
เห็นคุณค่าน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวดั 
ส 4.1 ป.6/1, ป.6/2 
ส 4.2 ป.6/1, ป.6/2 
ส 4.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวมทั้งหมด  8  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา                                         กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1                                                         เวลา  80  ช่ัวโมง 
           
          ศึกษา  อธิบายลกัษณะ  หนา้ท่ีและดูแลอวยัวะภายนอก  ท่ีมีการเจริญเติบโตและการพฒันาไป
ตามวยั ระบุสมาชิกและความรักความผกูพนัในครอบครัว  บอกจุดเด่น  จุดดอ้ยของตวัเอง  บอก
ลกัษณะความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิง  บอกธรรมชาติของการเคล่ือนไหวร่างกายใน
ชีวติประจ าวนั และกิจกรรมทางกายท่ีใชใ้นการเคล่ือนไหวทางธรรมชาติ  รักการออกก าลงักายและ
เล่นเกมอยา่งสนุกสนาน  ปฏิบติัตนตามกฎ  กติกา  ขอ้ตกลงในการเล่นเกม  ปฏิบติัตนตามหลกัสุข
บญัญติัแห่งชาติ  บอกลกัษณะอาการเจบ็ป่วยและวธีิปฏิบติัตนเม่ือมีอาการเจบ็ป่วยเกิดข้ึนกบัตนเอง  
ระบุส่ิงท่ีท าใหเ้กิดอนัตราย  บอกสาเหตุและวธีิการป้องกนัอนัตรายจากการเล่นท่ีบา้นและโรงเรียน   
การแสดงค าพดูและท่าทางขอความช่วยเหลือจากบุคคลท่ีควรขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุร้าย       
ท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน 

โดยใชท้กัษะกระบวนการ  คิดวเิคราะห์  สังเคราะห์  อภิปรายสรุปเพื่อใหเ้กิดความรู้  ความ
เขา้ใจและสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัตลอดจนท าใหมี้ทกัษะในดา้นการเคล่ือนไหวอยา่งสมดุล  

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพ  ใฝ่เรียนรู้  มีความซ่ือสัตยต่์อกฎ  กติกาต่าง ๆ มีวนิยั
ในตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพ  ตลอดจนรักความเป็นไทยโดยเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาท่ี
เหมาะสมกบัเพศและวยัตามประเพณีและวฒันธรรมไทย  มีน ้าใจเป็นนกักีฬา  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
มีความสุข 
รหัสตัวช้ีวดั 
พ 1.1  ป.1/1, ป.1/2 
พ 2.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3   
พ 3.1  ป.1/1  ป.1/2 
พ 3.2  ป.1/1  ป.1/2 
พ 4.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  
พ 5.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3 
รวมทั้งหมด  15  ตัวช้ีวดั 
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63 

 
ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

 
พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา            กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่2                                                         เวลา  80  ช่ัวโมง 

 
ศึกษา  อธิบายลกัษณะ  หนา้ท่ี  วธีิดูแลรักษาอวยัวะภายใน  และธรรมชาติของชีวิตมนุษย ์ 

ระบุบทบาทของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  บอกความส าคญัของเพื่อน  ระบุพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกบัเพศ  อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือชาย  เขา้ใจธรรมชาติของการ
เคล่ือนไหวร่างกายในชีวติประจ าวนั  สามารถเล่นเกมเบด็เตล็ดและเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายท่ีใชก้าร
เคล่ือนไหวตามธรรมชาติ  รักการออกก าลงักายและเล่นเกมตามค าแนะน าอยา่งสนุกสนาน  ปฏิบติัตน
ตามกฎ  กติกา  ขอ้ตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่มบอกลกัษณะของการมีสุขภาพดี  เลือกอาหารท่ีมี
ประโยชน์  ระบุของใชแ้ละของเล่นท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ  อธิบายอาการ  วธีิการป้องกนั และปฏิบติัตน
ตามค าแนะน า เม่ือมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจบ็  ปฏิบติัตนในการป้องกนัอุบติัเหตุทางน ้าและทางบก  
บอกช่ือยาสามญัประจ าบา้นและใชต้ามค าแนะน า  ระบุโทษของสารเสพติด  สารอนัตรายใกลต้วั  และ
วธีิการป้องกนั  ปฏิบติัตนตามสัญลกัษณ์และป้ายเตือนของส่ิงหรือสถานท่ีท่ีเป็นอนัตราย  อธิบาย
สาเหตุและวธีิการป้องกนั  อคัคีภยั  และแสดงการหนีภยั 

โดยใชท้กัษะกระบวนการ  คิดวเิคราะห์  สังเคราะห์  อภิปรายสรุปเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  
และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ตลอดจนท าใหมี้ทกัษะในดา้นการเคล่ือนไหวอยา่งสมดุล      

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพ  ใฝ่เรียนรู้  มีความซ่ือสัตยต่์อกฎ  กติกาต่าง ๆ  มีวนิยัใน
ตนเอง  ในการดูแลรักษาสุขภาพตลอดจนรักความเป็นไทยโดยเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาท่ี
เหมาะสมกบัเพศและวยัตามประเพณีและวฒันธรรมไทย  มีน ้าใจเป็นนกักีฬา  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
มีความสุข 
รหัสตัวช้ีวดั 
พ 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
พ 2.1  ป.2/1,  ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4       
พ 3.1  ป.2/1,  ป.2/2 
พ 3.2  ป.2/1,  ป.2/2 
พ 4.1  ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
พ 5.1  ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

 
พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา            กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3                                                        เวลา  80  ช่ัวโมง 

 
ศึกษาลกัษณะ  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกบัเกณฑม์าตรฐาน  และระบุปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเจริญเติบโต  ความส าคญั  ความแตกต่าง  วธีิสร้างสัมพนัธภาพของครอบครัวท่ีมีต่อตนเอง
และกลุ่มเพื่อน  บอกวธีิการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ  ควบคุมการ
เคล่ือนไหวร่างกายขณะอยูก่บัท่ี  เคล่ือนท่ี  และใชอุ้ปกรณ์อยา่งมีทิศทาง  ใชท้กัษะการเคล่ือน 
ไหวแบบบงัคบัทิศทางในการเล่นเกมเบด็เตล็ด    เลือกออกก าลงักายการละเล่นพื้นเมืองและเกมท่ี
เหมาะสมกบัจุดเด่น  จุดดอ้ยและขอ้จ ากดัของตนเอง  ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  และขอ้ตกลงในการเล่น
เกม  การละเล่นพื้นเมืองไดด้ว้ยตนเอง  อธิบายการติดต่อ  วธีิการป้องกนั  การแพร่กระจายของโรค  
จ าแนกอาหารหลกั 5 หมู่  เลือกกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  แสดงการ
แปรงฟันใหส้ะอาดอยา่งถูกวธีิ  สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายไดต้ามค าแนะน า  บอกวิธีปฏิบติัตน  
การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เม่ือเกิดเหตุร้ายหรืออุบติัเหตุในบา้น  โรงเรียนและ
การเดินทาง  สามารถแสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจบ็จากการเล่น 
 โดยใชท้กัษะกระบวนการ  คิดวเิคราะห์  สังเคราะห์  อภิปรายสรุปเพื่อใหเ้กิดความรู้   ความ
เขา้ใจ  และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ตลอดจนท าใหมี้ทกัษะในดา้นการเคล่ือนไหวอยา่ง
สมดุล  

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพ  ใฝ่เรียนรู้  มีความซ่ือสัตยต่์อกฎ  กติกาต่าง ๆ                  
มีวนิยัในตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพ  ตลอดจนรักความเป็นไทยโดยเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและ
กีฬาท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยัตามประเพณีและวฒันธรรมไทย  มีน ้าใจเป็นนกักีฬา  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข 
รหัสตัวช้ีวดั 
พ1.1  ป.3/1,  ป.3/2, ป.3/3 
พ2.1  ป.3/1,  ป.3/2, ป.3/3 
พ3.1  ป.3/1,  ป.3/2 
พ3.2  ป.3/1,  ป.3/2 
พ4.1  ป.3/1,  ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
พ5.1  ป.3/1,  ป.3/2, ป.3/3 
รวมทั้งหมด  18  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

 
พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา            กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่4                                                         เวลา  80  ช่ัวโมง 
  
 ศึกษาการเจริญเติบโต  ความส าคญัของกลา้มเน้ือ  กระดูก  และขอ้ต่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกายและจิตใจ  อธิบายวธีิดูแลกลา้มเน้ือ  กระดูก  และขอ้ต่อให้
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  อธิบายคุณลกัษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  
แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัเพศของตนตามวฒันธรรมและยกตวัอยา่งการปฏิเสธการกระท าท่ีเป็น
อนัตรายและไม่เหมาะสมในเร่ืองเพศ  ควบคุมตนเองเม่ือใชท้กัษะการเคล่ือนไหวในลกัษณะ
ผสมผสานไดท้ั้งแบบอยูก่บัท่ี เคล่ือนท่ี  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ  ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบ
จงัหวะ  เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั  และเล่นกีฬาแชร์บอล  ออกก าลงักาย  เล่นเกมและ
กีฬาท่ีตนเองชอบ  สามารถวเิคราะห์ผลพฒันาการของตนเองตามตวัอยา่งและแบบปฏิบติัของผูอ่ื้น  
ปฏิบติัตามกฎ  กติกาการเล่นกีฬาแชร์บอล  อธิบายความสมัพนัธ์  สภาวะอารมณ์  ความรู้สึกท่ีมีผลต่อ
สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม  วเิคราะห์ขอ้มูลบนฉลากอาหารแลผลิตภณัฑสุ์ขภาพเพื่อการบริโภค  ทดสอบ
และปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

โดยใชท้กัษะกระบวนการคิด  วเิคราะห์  อภิปราย  ปรับปรุง  แกไ้ข  ทกัษะการสร้างความรู้
เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  แสวงหาความรู้และสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ตลอดจนท าใหมี้ทกัษะในดา้นการเคล่ือนไหวอยา่งสมดุล      

 เพื่อใหมี้ความซ่ือสัตยต่์อกฎ  กติกาต่าง ๆ  มีวนิยัในตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพอยา่ง
สม ่าเสมอ  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  มีความรับผิดชอบ  มีเหตุผล  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  
ตลอดจนรักความเป็นไทยโดยเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยัตามประเพณี
และวฒันธรรมไทย  มีน ้าใจเป็นนกักีฬา  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 รหัสตัวช้ีวดั 
พ1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   
พ2.1  ป.4/1,  ป.4/2, ป.4/3   
พ3.1  ป.4/1,  ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4     
พ3.2  ป.4/1, ป.4/2 
พ4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4     
พ5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   
รวมทั้งหมด  19  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

 
พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา                         กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5                                                         เวลา  80  ช่ัวโมง 

ศึกษาความส าคญัและวธีิการดูแลระบบยอ่ยอาหาร  และระบบขบัถ่ายท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพฒันาการใหท้ างานตามปกติ  อธิบายการเปล่ียนแปลงทางเพศ  การปฏิบติัตนท่ี
เหมาะสม  ความส าคญัของการมีครอบครัวท่ีอบอุ่นตามวฒันธรรมไทย  ระบุพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
และไม่พึงประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน  จดัรูปแบบการ
เคล่ือนไหวแบบผสมผสานและควบคุมตนเองเม่ือใชท้กัษะการเคล่ือนไหวตามแบบท่ีก าหนดอยา่ง
ความมัน่ใจ  เล่นเกมท่ีน าไปสู่กีฬาท่ีเลือกและกิจกรรมการเคล่ือนไหวแบบผลดั  ควบคุมการรับแรง  
การใชแ้รง  และความสมดุล  แสดงทกัษะกลไกท่ีส่งผลต่อการปฏิบติักิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬา
ไทยและกีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม  อธิบายหลกัการและการเขา้ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการ  ออกก าลงักายอยา่งมีรูปแบบ  เล่นเกมท่ีใชท้กัษะการคิดและตดัสินใจ  เล่นกีฬาท่ีตนช่ืน
ชอบอยา่งสม ่าเสมอโดยสร้างทางเลือกในวธีิการปฏิบติัตนเองอยา่งหลากหลายและมีน ้าใจนกักีฬา  
สามารถปฏิบติัตามกฎ  กติกา การเล่นเกม  กีฬาไทยและกีฬาสากลตามชนิดกีฬา  ปฏิบติัตนตามสิทธิ
ของตนเองไม่ล่วงละเมิดสิทธิผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นเกมและกีฬา  
แสดงพฤติกรรมท่ีเห็นความส าคญัของการปฏิบติัตนตามสุขบญัญติัแห่งชาติสามารถคน้หาขอ้มูลเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพ  วเิคราะห์ส่ือโฆษณาในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารและผลิตภณัฑสุ์ขภาพอยา่งมี
เหตุผล  ปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคท่ีพบบ่อยในชีวติประจ าวนั  ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชส้ารเสพติด  
ผลกระทบการใชย้าและสารเสพติดท่ีมีผลต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ปฏิบติัตน
เพื่อความปลอดภยัจากการใชย้า  และหลีกเล่ียงสารเสพติด  วเิคราะห์อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรม
สุขภาพ  การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการเล่นกีฬา 

โดยใชท้กัษะกระบวนการคิด  วเิคราะห์  อภิปราย  ปรับปรุง  แกไ้ข  ทกัษะการสร้างความรู้ 
เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  แสวงหาความรู้และสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ตลอดจนท าใหมี้ทกัษะในดา้นการเคล่ือนไหวอยา่งสมดุล      
               เพื่อใหมี้ความซ่ือสัตยต่์อกฎ  กติกาต่าง ๆ  มีวนิยัในตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพอยา่ง
สม ่าเสมอ  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  มีความรับผิดชอบ  มีเหตุผล  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  
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ตลอดจนรักความเป็นไทยโดยเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยัตามประเพณี
และวฒันธรรมไทย  มีน ้าใจเป็นนกักีฬา  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
รหัสตัวช้ีวดั 
พ 1.1  ป.5/1,  ป.5/2,   
พ 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3   
พ 3.1  ป.5/1, ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5  
พ 3.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3,   ป.5/4 
พ 4.1  ป.5/1,  ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4     
พ 5.1  ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5    
รวมทั้งหมด  23  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา            กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6                                                         เวลา  80  ช่ัวโมง 

ศึกษาความส าคญัและวธีิดูแลรักษาระบบสืบพนัธ์ุ  ระบบไหลเวยีนโลหิตและระบบหายใจท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโตและการพฒันาการ  ใหท้  างานตามปกติ  อธิบายความส าคญัของการ
สร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น  วเิคราะห์พฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจน าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์  การติด
เช้ือเอดส์และการตั้งครรภก่์อนวยัอนัสมควร  ควบคุมการเคล่ือนไหวขณะอยูก่บัท่ี  เคล่ือนท่ีและใช้
อุปกรณ์การเล่นเกมเบด็เตล็ดและเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายท่ีใชก้ารเคล่ือนไหวตามธรรมชาติแสดง
ทกัษะการเคล่ือนไหวร่วมกบัผูอ่ื้นในลกัษณะแบบผลดัและแบบผสมผสานทั้งอยูก่บัท่ี  เคล่ือนท่ี  และ
ใชอุ้ปกรณ์ประกอบ  และการเคล่ือนไหวประกอบเพลง  จ าแนกการเคล่ือนไหว  การรับแรง  การใช้
แรง  และความสมดุลในการเล่นเกม  เล่นกีฬา  และน าผลมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มพูนวธีิการปฏิบติัของตน
และผูอ่ื้น  สามารถเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม  ใชท้กัษะกลไกเพื่อ
ปรับปรุงเพิ่มพนูความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา น าความรู้และหลกัของ
กิจกรรมนนัทนาการไปใชเ้ป็นฐานการศึกษาหาขอ้มูล  อธิบายประโยชน์และหลกัการการออกก าลงั
กายเพื่อสุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย  และการสร้างเสริมบุคลิกภาพ  เล่นเกมท่ีใชท้กัษะการวางแผน
และเพิม่พนูทกัษะการออกก าลงักายและเคล่ือนไหวอยา่งเป็นระบบ  เล่นกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบและ
สามารถประเมินการเล่นของตนเป็นประจ า  ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  ตามชนิดกีฬาท่ีเล่นโดยค านึงถึง
ความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น  จ  าแนกกลวธีิการรุก  การป้องกนัและน าไปใชใ้นการเล่นเกม  กีฬา  
ดว้ยความสามคัคีและมีน ้าใจนกักีฬา  แสดงพฤติกรรมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ  วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรคติดต่อท่ีส าคญัท่ีพบในประเทศไทย  
แสดงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความรับผดิชอบต่อสุขภาพส่วนรวม  สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง วเิคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภยัธรรมชาติท่ีมีต่อร่างกาย  
จิตใจและสังคม  ระบุวธีิปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ  วิเคราะห์สาเหตุของการติดสาร
เสพติดและชกัชวนผูอ่ื้นใหห้ลีกเล่ียงสารเสพติด 

โดยใชท้กัษะกระบวนการคิด  วเิคราะห์  อภิปราย  ปรับปรุง  แกไ้ข  ทกัษะการสร้างความรู้ 
เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  แสวงหาความรู้และสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ตลอดจนท าใหมี้ทกัษะในดา้นการเคล่ือนไหวอยา่งสมดุล      
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              เพื่อใหมี้ความซ่ือสัตยต่์อกฎ  กติกาต่าง ๆ  มีวนิยัในตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพอยา่ง
สม ่าเสมอ  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  มีความรับผิดชอบ  มีเหตุผล  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  
ตลอดจนรักความเป็นไทยโดยเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยัตามประเพณี
และวฒันธรรมไทย  มีน ้าใจเป็นนกักีฬา  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
รหัสตัวช้ีวดั 
พ 1.1   ป.6/1, ป.6/2  
พ 2.1  ป.6/1,  ป.6/2  
พ 3.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4, ป.6/5                           
พ 3.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
พ 4.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4    
พ 5.1  ป.6/1, ป.6/2,  ป.6/3   
รวมทั้งหมด  22  ตัวช้ีวดั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครพนม                                                                                                                              
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1  อ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 

                                             

70 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ศ 11101  ศิลปะ                                             กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ                                                         
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1        เวลา  80  ช่ัวโมง 
   
 ศึกษา  สังเกตรับรู้ส่ิงท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเรา และถ่ายทอดส่ิงท่ีรับรู้เป็นงานทศันศิลป์ 
ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน  รับรู้คุณธรรม  ท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว และปฏิบติังานทศันศิลป์ด้วยความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน  รู้แหล่งก าเนิด และคุณสมบติัของเสียงธรรมชาติ เสียงมนุษย ์ เสียงการขบัร้อง และเสียง
เคร่ืองดนตรี  ขบัร้อง การใช้ดูแล และเก็บรักษา เคร่ืองดนตรี ประเภทเคาะจงัหวะ การแสดงออกถึง
การรับรู้เร่ืองเสียง  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงท่ีไดย้ิน  รู้ความเป็นมา  วิวฒันาการ สนใจและเห็น
คุณค่าดนตรีท้องถ่ิน ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  รับรู้ความรู้
พื้นฐานนาฏศิลป์เบ้ืองตน้  สามารถปฏิบติัการเคล่ือนไหวท่าทางลีลาความงดงามอย่างอิสระเพื่อส่ือ
ความคิด  จินตนาการสร้างสรรคก์ารแสดงออกทางนาฏศิลป์ตามความสนใจ  สนุกสนานรับรู้นาฏศิลป์
อนัเป็นมรดกไทย  รู้พื้นฐานละครสร้างสรรค ์(Creative  drama)  การเคล่ือนไหวตามจินตนาการ  การ
เรียนรู้จงัหวะ  การใชเ้สียง  บทบาทสมมุติและภาษาในการแสดงออกเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิด 
และจินตนาการ 
 โดยใชก้ารปฏิบติัอยา่งสร้างสรรค ์ กระบวนการกลุ่ม  อธิบาย  น าเสนอผลงาน 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่าในงานศิลปะ  มีวินยั  มีความรับผิดชอบ  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  และมีคุณธรรมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวดั 
ศ 1.1    ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3, ป. 1/4, ป. 1/5 
ศ 1.2   ป. 1/1 
ศ 2.1   ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3, ป. 1/4, ป. 1/5 
ศ 2.2  ป. 1/1, ป. 1/2  
ศ 3.1    ป. 1/1, ป. 1/2, ป.1/3 
ศ 3.2   ป. 1/1, ป. 1/2  
รวมทั้งหมด  18  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ศ 12101   ศิลปะ        กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่2       เวลา  80  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา  วธีิการใช ้วสัดุอุปกรณ์ รู้เทคนิค และวธีิการสร้างงานทศันศิลป์  รู้หลกัการใช ้ เลือกใช้
เทคโนโลยมีาประกอบการท างานทศันศิลป์ ช่ืนชมผลงานดว้ยการคิด  วิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงาน เขา้ใจ 
เห็นคุณค่า ยุคสมยัของทศันศิลป์  วฒันธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย   เขา้ใจการ
ก าเนิดเสียงจากธรรมชาติ  เสียงมนุษย ์ขบัร้อง  เคาะจงัหวะ  ใช้เก็บรักษา  เคร่ืองเคาะจงัหวะ อย่าง
ถูกตอ้ง  และปลอดภยั รับรู้ความไพเราะของเสียงดนตรี  วเิคราะห์บทเพลง  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เสียงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม เสียงขบัร้องของตนเอง ของผูอ่ื้น  น าความรู้ของดนตรีไปใชก้บัวิชาอ่ืน 
รู้ความเป็นมาของดนตรีท้องถ่ิน  ดนตรีไทย   สนใจ เห็นคุณค่าดนตรีท้องถ่ิน ดนตรีไทย  เข้าใจ 
นาฏศิลป์เบ้ืองต้น เคล่ือนไหวอย่างอิสระ และมีรูปแบบเบ้ืองต้น จินตนาการ  สร้างสรรค์ ท่า
ประกอบการแสดง  แสดงความคิดเห็น  ผลงานของตนเอง และผูอ่ื้น รับรู้นาฏศิลป์อันเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และสากล 
 ใชจิ้นตนาการความคิดสร้างสรรค ์ในการแสดงละคร  แสดงบทบาทสมมุติ จากเร่ืองราว หรือ
นิทาน 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่าในงานศิลปะ  มีวินยั  มีความรับผิดชอบ  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  และมีคุณธรรมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวดั 
ศ 1.1      ป. 2/1, ป. 2/2,  ป. 2/3, ป. 2/4 , ป. 2/5, ป. 2/6, ป. 2/7, ป. 2/8 
ศ 1.2     ป. 2/1,  ป. 2/2 
ศ 2.1     ป. 2/1,  ป. 2/2 , ป. 2/3, ป. 2/4 , ป. 2/5 
ศ 2.2     ป. 2/1, ป. 2/2 
ศ 3.1    ป. 2/1, ป. 2/2 ,ป. 2/3 , ป. 2/4 , ป. 2/5 
ศ 3.2    ป. 2/1,  ป. 2/2 ป. 2/3  
รวมทั้งหมด  25  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
 ศ 13101  ศิลปะ        กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ    
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3        เวลา 80 ช่ัวโมง 
   
 ศึกษางานศิลปะ  ถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ความรู้สึกประทบัใจ  ในส่ิงแวดล้อมเป็น
ผลงานทศันศิลป์  โดยใช้ความรู้ทางทัศนธาตุ  รู้และอธิบายความรู้ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ            
ทศันธาตุ ในส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงต่างรอบตวั ในวสัดุอุปกรณ์ในการท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ปลอดภยั 
ใชค้วามรู้ทางทศันศิลป์กบักลุ่มสาระอ่ืนและชีวติประจ าวนั ช่ืนชมผลงาน และรู้ความเป็นมา 
งานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน  รู้ เข้าใจ การก าเนิดเสียงจากธรรมชาติ  เสียงมนุษย์  และเสียงดนตรี               
ขบัร้องตามท านอง และเคาะจงัหวะโดยใช้องค์ประกอบทางดนตรี  ใช้เก็บรักษา เคร่ืองเคาะจงัหวะ  
อยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั  รับรู้ความไพเราะ   จ  าแนกเสียงดนตรี  วิเคราะห์บทเพลง  และงดความคิดเห็น
เก่ียวกบัเสียงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มเสียงขบัร้อง  เสียงดนตรี  เสียงของตนเอง และผูอ่ื้น   รู้ เขา้ใจ 
แสดงท่าทางประกอบจงัหวะ  และน าความรู้ทางดนตรีไปใชก้บัวชิาอ่ืน สนใจ เห็นคุณค่ารู้ความเป็นมา
ของดนตรีท้องถ่ิน และดนตรีไทย  รู้ เข้าใจนาฏศิลป์เบ้ืองต้น เคล่ือนไหวอย่างมีรูปแบบเบ้ืองต้น  
สร้างสรรคผ์ลงานจากประสบการณ์อยา่งอิสระ  แสดงความรู้สึก ช่ืนชม ยอมรับผลงานการแสดงของ
ผูอ่ื้น  รับรู้นาฏศิลป์อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและสากล 
 ใช้จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  แสดงบทบาทสมมุติ  แสดงเป็นตัวละคร  ละครใบ้
พื้นฐาน เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวของละคร 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่าในงานศิลปะ  มีวินยั  มีความรับผิดชอบ  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  และมีคุณธรรมท่ีเหมาะสม 
รหัสตวัช้ีวดั 
ศ 1.1    ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3,ป. 3/4, ป. 3/5, ป. 3/6,ป. 3/7, ป. 3/8, ป. 3/9, ป. 3/10 
ศ 1.2   ป. 3/1, ป. 3/2 
ศ 2.1   ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3,ป. 3/4, ป. 3/5, ป. 3/6,ป. 3/7 
ศ 2.2  ป. 3/1, ป. 3/2 
ศ 3.1   ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3,ป. 3/4, ป. 3/5 
ศ 3.2  ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3  
รวมทั้งหมด  29  ตวัช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ 14101   ศิลปะ                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4       เวลา 80 ช่ัวโมง 
 

ศึกษาลกัษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มงานทศันศิลป์ อิทธิพลของสี 
วรรณะอุ่น วรรณะเยน็ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย ์ศึกษาเพลง ประโยคเพลงอยา่งง่าย เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้น
เพลงท่ีฟังทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึนลง ง่าย ๆ ของท านอง รูปแบบจงัหวะและความเร็วของจงัหวะเพลงท่ี
ฟัง ศึกษาโนต้ดนตรีไทยและสากล ทกัษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใชส่ื้อความหมายและ
อารมณ์ ภาษา  ท่าและนาฏยศพัท์หรือศพัท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเร่ืองราว การ
เคล่ือนไหวในจงัหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตนนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ ช่ืนชอบในการแสดงโดยเนน้
จุดส าคญัของเร่ืองและลกัษณะเด่นของตวัละครประวติัความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดง
อยา่งง่าย ๆ การแสดงนาฏศิลป์กบัการแสดงท่ีมาจากวฒันธรรมอ่ืน ความส าคญัของการแสดงความ
เคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ เหตุผลท่ีควรรักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์โดย
เปรียบเทียบ รูปลกัษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์อภิปราย
เก่ียวกบัอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย ์ บอกประโยคของเพลง
อยา่งง่าย จ าแนกประเภทของเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นเพลงท่ีฟัง ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน ลง ต่าง ๆ ของ
ท านอง รูปแบบจงัหวะและความเร็วของจงัหวะในเพลงท่ีไดฟั้ง อ่าน เขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล 
ร้องเพลงโดยใชช่้องเสียงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง การสร้างสรรค์ แสดง เปรียบเทียบ ร่วมกิจกรรม บอก 
เล่า ระบุและอธิบาย 

โดยการปฏิบติัอยา่งสร้างสรรคแ์ละต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  กระบวนการกลุ่ม  
 การน าเนอผลงาน 

เพื่อใหเ้ขา้ใจเห็นคุณค่าของความงามของธรรมชาติ ศิลปะของไทย ศิลปะทอ้งถ่ิน ศิลปะสากล
เกิดความรู้สึกช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม ความประณีตศิลปะของ
ไทยศิลปะทอ้งถ่ิน มองเห็นความแตกต่างของศิลปะไทย ศิลปะสากล ช่ืนชมภูมิใจรักษาศิลปะไทยไว้
และยอมรับค าติชมและแกไ้ขขอ้บกพร่อง ให้เห็นความส าคญัและคุณค่าของเพลงไทย เพลงสากล 
เขา้ใจในอารมณ์เพลง สามารถแสดงความรู้สึกจากการรับรู้ความไพเราะของเพลง กิจกรรมการฟังเพลง
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดด้ว้ยความเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์
ไทย สามารถน ากิจกรรมของนาฏศิลป์ไปใช้แสดงในโอกาสต่าง ๆ           มีคุณธรรม  จริยธรรมท่ี
เหมาะสม 
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รหัสตัวช้ีวดั 
ศ 1.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3, ป. 4/4,  ป. 4/5, ป. 4/6, ป. 4/7, ป. 4/8, ป. 4/9 
ศ 1.2 ป. 4/1, ป. 4/2  
ศ 2.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3, ป. 4/4,  ป. 4/5, ป. 4/6, ป. 4/7 
ศ 2.2 ป. 4/1, ป. 4/2  
ศ 3.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3, ป. 4/4,  ป. 4/5, ป. 4/5 
ศ 3.2 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 4/3, ป. 4/4  
รวมทั้งหมด  29  ตัวช้ีวดั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครพนม                                                                                                                              
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1  อ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 

                                             

75 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ศ 15101  ศิลปะ          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 5       เวลา   80   ช่ัวโมง                                                                             
 

ศึกษา  งานทัศนศิลป์  ถ่ายทอด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยเทคนิควธีิการสร้างสรรค ์งานทศันศิลป์จากจินตนาการ สามารถเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์
ในการท างานอย่างปลอดภยัและรับผิดชอบ วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์   รู้และ
อธิบายความหมายองคป์ระกอบศิลป์ ทศันธาตุ  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ
สากล ช่ืนชม ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  ดนตรี มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบดนตรีแสดงออก
ทางดนตรีอย่างสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชมและประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็นคุณค่าดนตรี  ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
ร้องเพลง และเล่นดนตรี   ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกท่ีมี
ต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัประเพณีวฒันธรรม  และเหตุการณ์ใน
ประวติัศาสตร์  นาฏศิลป์     มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์  อยา่ง
สร้างสรรค ์ ใชศ้พัทเ์บ้ืองตน้ทางนาฏศิลป์ วเิคราะห์วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ ใน
ชีวิตประจ าวนั  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์กบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เห็นคุณค่า ของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย และสากล  
 ใช้จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  แสดงบทบาทสมมุติ  แสดงเ ป็นตัวละคร  ละครใบ้
พื้นฐาน เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวของละคร 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่าในงานศิลปะ  มีวินยั  มีความรับผิดชอบ  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  และมีคุณธรรมท่ีเหมาะสม 
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รหัสตัวช้ีวดั 
ศ 1.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4,  ป. 5/5, ป. 5/6, ป. 5/7 
ศ 1.2 ป. 5/1, ป. 5/2  
ศ 2.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4,  ป. 5/5, ป. 5/6, ป. 5/7 
ศ 2.2 ป. 5/1, ป. 5/2  
ศ 3.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4,  ป. 5/5, ป. 5/6 
ศ 3.2 ป. 5/1, ป. 5/2  
รวมทั้งหมด  26  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ 16101   ศิลปะ           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ   

 ช้ันประถมศึกษาปีที ่6        จ านวน  80 ช่ัวโมง 

 
ศึกษาสีคู่ตรงขา้มการใชสี้คู่ตรงขา้ม หลกัการจดัขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงาน 

ทศันศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ เพลงท่ีฟัง โดยอาศยัองคป์ระกอบดนตรีและศพัทส์ังคีต 
ประเภท บทบาท หนา้ท่ีเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ โนต้ดนตรีไทย
และสากล ท านองง่ายๆ เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง ดน้สดท่ีมีจงัหวะและท านองง่าย ๆ 
ศึกษาเร่ืองของวงดนตรีไทยในประวติัศาสตร์ จากยคุสมยัต่างกนัและอิทธิพลของวฒันธรรมดนตรีไทย
การเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ เคร่ืองแต่งกาย หรืออุปกรณ์
ประกอบการแสดงอยา่งง่าย ๆ นาฏศิลป์และละครง่าย ๆ ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์และ
การละครอย่างสร้างสรรค์ การชมการแสดง ความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกบัส่ิงท่ี
ประสบในชีวิตประจ าวนั ส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

โดยใช้หลกัการแสงเงาและระบุสีคู่ตรงขา้ม อภิปรายเก่ียวกบัการใช้สีคู่ตรงขา้ม อธิบาย
หลกัการจดัสัดส่วน ความสมดุล สร้างสรรคง์านทศันศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติเป็น 3 มิติ โดยใชห้ลกัการ
ของแสงเงาและน ้าหนกั สีคู่ตรงขา้ม หลกัการจดัขนาดสัดส่วนและความสมดุล สร้างงานทศันศิลป์เป็น
แผนภาพ แผนผงัและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิด เร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ งานป้ันใช้
หลกัการเพิ่มและลด โดยบรรยายเพลงท่ีฟัง โดยอาศยัองค์ประกอบดนตรีและศพัท์สังคีต จ าแนก
ประเภทและบทบาทหนา้ท่ีเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ อ่านเขียนโนต้
ไทยและโนต้สากลท านองง่าย ๆ ใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง ดน้สด ท่ีมีจงัหวะและ
ท านองง่าย ๆ บรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัท านอง จงัหวะการประสาน
เสียงและคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง อธิบายเร่ืองราวของดนตรีไทยในประวติัศาสตร์ อภิปรายอิทธิพล
ของวฒันธรรมต่อดนตรีในทอ้งถ่ิน การสร้างสรรค์ แสดง ออกแบบ บรรยาย แสดงความคิดเห็น
เปรียบเทียบ ระบุและอธิบายเพื่อใหเ้ขา้ใจ 

เห็นคุณค่าของความงามของธรรมชาติ ศิลปะของไทย ศิลปะทอ้งถ่ิน ศิลปะสากล 
เกิดความรู้สึกช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม ความประณีตศิลปะของ
ไทยศิลปะทอ้งถ่ิน มองเห็นความแตกต่างของศิลปะไทย ศิลปะสากล ช่ืนชมภูมิใจรักษาศิลปะไทยไว้
และยอมรับค าติชมและแกไ้ขขอ้บกพร่อง เห็นความส าคญัและคุณค่าของเพลงไทย เพลงสากลเกิด
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ความช่ืนชมในการร้องเพลง ฟังเพลง น ากิจกรรมการฟังเพลงและการร้องเพลงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ดว้ยความเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ไทย สามารถประยุกต์
นาฏศิลป์และละครของไทยให้เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัและด ารงรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ไทย 
รหัสตัวช้ีวดั 
ศ 1.1  ป.6/1 , ป.6/2 ,ป.6/3, ป.6/4 , ป.6/5 ,ป.6/6 , ป.6/7 
ศ 2.1  ป.6/1 , ป.6/2 ,ป.6/3 
ศ 2.1  ป.6/1 , ป.6/2 ,ป.6/3, ป.6/4 , ป.6/5 ,ป.6/6 
ศ 2.2  ป.6/1 , ป.6/2,ป.6/3  
ศ 3.1   ป.6/1 , ป.6/2 ,ป.6/3, ป.6/4 , ป.6/5 ,ป.6/6 
ศ 3.2  ป.6/1 , ป.6/2  
รวมทั้งหมด    27   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ง 11101   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1        เวลา  40 ช่ัวโมง 
 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์  หลกัการ  วธีิการ  กระบวนการท างานตามขั้นตอน
ของการด ารงชีวิตและครอบครัว  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ศึกษาเร่ืองบา้น   ชีวิตความ
เป็นอยูใ่นบา้น  เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย  การเก็บของใช ้ การหยิบจบัและใชข้องส่วนตวั  และการจดัโต๊ะ  
ตู ้ ชั้น  ศึกษาการใชว้สัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  การรดน ้ าตน้ไม ้ การถอนและเก็บวชัพืช  และศึกษาการ
พบักระดาษเป็นของเล่น  ศึกษาการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  งานติดต่อส่ือสารท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การฝึกการปฏิบติัดว้ยตนเอง 
 โดยอาศยักระบวนการสังเกต  กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแกปั้ญหา  
มีทกัษะในการออกแบบ  สาธิต  การเลือกใช้  เคร่ืองมือ  วสัดุ  อุปกรณ์และการดูแล   เก็บรักษาตาม
ค าแนะน า 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการเรียนรู้ในงานท่ีตนเอง  รู้จกัท างานร่วมกนั
อย่างมีความสุข  มีความรับผิดชอบ  มีความประณีต  เรียบร้อย  มีนิสัยรักการท างาน  ขยนัอดทน  มี
ความคิดสร้างสรรค ์ มีวนิยัในการท างานตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
รหัสตัวช้ีวดั 
ง 1.1 ป.1/1 ,  ป.1/2 , ป.1/3 
ง 3.1 ป.1/1 , ป.1/2   
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ง 12101   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2           เวลา   40  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์  หลกัการ  วธีิการ  กระบวนการท างานตามขั้นตอน
ของการด ารงชีวติและครอบครัว  การออกแบบและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ศึกษาเร่ืองบา้น  ชีวิตความเป็นอยูใ่นบา้น  เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย  อาหาร  การประดิษฐ์ของเล่นของ
ใช้  งานติดต่อส่ือสารท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั  ศึกษาเร่ืองการขยายพนัธ์ุพืช  การใช้พลงังานและ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการท างาน  กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเนน้การฝึกการปฏิบติัดว้ยตนเอง                                                                                  
 โดยอาศยัการสังเกต  กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา                    
มีทกัษะในการออกแบบ  ส ารวจ  ตรวจสอบ  สาธิต  การอภิปรายผลจากการปฏิบติังาน                        
การเลือกใช ้ เคร่ืองมือ  วสัดุ  อุปกรณ์และการดูแลรักษาตามค าแนะน า 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้   และความเข้าใจ  และมีทักษะในการเรียนรู้ในงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบ  และมีส่วนร่วมมีความประณีตเรียบร้อยมีนิสัยรักการท างาน  อดทน  มีความคิด
สร้างสรรค ์ มีวนิยัในการท างานและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
รหัสตัวช้ีวดั 
ง 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
ง 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ง 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
รวมทั้งหมด   10   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ง 13101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3   เวลา  40 ช่ัวโมง  
             

ศึกษา  การท างานบา้น ห้องเรียนสะอาด จดัเก็บของใชส่้วนตวั กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์การ
เรียนสมุดหนงัสือ เลือกสวมใส่เส้ือผา้ไดเ้หมาะสม  ศึกษาสังเกตการณ์ปลูกพืชผกัสวนครัว   การเล้ียง
สัตว ์ประดิษฐข์องเล่นจากเศษวสัดุ ใบตอง  เลือกใชส่ิ้งของเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์
ใชเ้ทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนัสร้างและพฒันา     การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม  ดูแลรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกวิธี  เพื่อมีประสบการณ์ การท างานอย่างมีระบบ  และมีทกัษะใน
การใช้เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการท างาน  สามารถท างานตามขั้นตอนและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  ศึกษาขอ้มูล อธิบาย น าเสนอ และลงมือปฏิบติั  
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ  ตระหนกัเห็นคุณค่าการใชพ้ลงังานทรัพยากรธรรมชาติ  และ

ส่ิงแวดลอ้ม ใหคุ้ม้ค่าถูกวธีิ  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน ขยนั  ซ่ือสัตย ์ ประหยดั   
อดออม  และมีนิสัยรักการท างาน 
 รหัสตัวช้ีวดั 
 ง 1.1 ป.3/1, ป. 3/2, ป. 3/3      
ง 2.1 ป.3/1, ป. 3/2, ป. 3/3 
ง 3.1 ป.3/1, ป. 3/2  
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวดั     
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ง 14101   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4   เวลา  80 ช่ัวโมง 
 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์  หลกัการ  วธีิการ  กระบวนการท างานตามขั้นตอน
ของการด ารงชีวิตและครอบครัว  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  การอาชีพ  ศึกษาเร่ือง
บา้น  ชีวิตความเป็นอยูใ่นบา้น  อาหารและโภชนาการ  การประดิษฐ์ของเล่น  การบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมของเล่น  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่ง  การจดัพานดอกไม ้  ศึกษาเร่ืองการปลูกและ
ขยายพนัธ์ุพืช  เคร่ืองมือการเกษตร  ศึกษาเก่ียวกบัอาชีพทางธุรกิจ  การติดต่อส่ือสาร  การใช้
พลงังาน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการท างานอยา่งคุม้ค่า  หลกัการและทกัษะท่ีจ าเป็น
ต่อการอาชีพสุจริต  การน าเทคโนโลยีมาพฒันาอาชีพสุจริต  ศึกษาแหล่งขอ้มูล  องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์และการใชง้านระบบเครือข่าย 
 โดยอาศยักระบวนการสังเกต  กระบวนการท างาน   กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ
แกปั้ญหา  มีทกัษะในการออกแบบ  ทกัษะการจดัการ  การส ารวจ  ตรวจสอบ  มีทกัษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์อภิปรายผลจากการปฏิบติังาน  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานด้านต่าง ๆ  เรียนรู้วิธีการ
ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการท างาน  เลือกใชเ้คร่ืองมือ  วสัดุอุปกรณ์และการดูแลเก็บรักษา 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะในการเรียนรู้ในแต่ละงานท่ีตนเองรับผิดชอบและมี
ส่วนร่วม  รู้จกัท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข  ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ  มีความประณีตเรียบร้อย  
มีนิสัยรักการท างาน  ขยนั อดทน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั
ตนเองตลอดจนน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติของตนเองได ้
รหัสตัวช้ีวดั 
ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
ง 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
ง 4.1 ป.4/1 
รวมทั้งหมด   10   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ง 15101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 5   เวลา  80 ช่ัวโมง  
 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์  เขา้ใจหลกัการวธีิการ  ขั้นตอนการท างาน     
มีทกัษะ   ในการท างาน  การจดัการและการเลือกใช้  เก็บบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไดถู้กตาม
ขั้นตอน   รู้จกัการบ ารุงรักษา   ซ่อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ประเมินผลงานและปรับปรุงงาน                  
มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข   เป็นระบบ   มีความเป็นผูน้ าหรือผูต้ามท่ีดี  รู้จกั
แสวงหาความรู้โดยใชเ้ทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช ้  ในการท างาน  และออกแบบและพฒันาเคร่ืองใชไ้ด้
อย่างถูกวิธีและปลอดภยั  โดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  สามารถ
น ามาใช ้   ในชีวิตประจ าวนัได้  มีวินยั  มีความรับผิดชอบ  ประหยดั  เอ้ือเฟ้ือ  เสียสละ  ขยนั  อดทน  
ซ่ือสัตย ์ มีมารยาท  มีนิสัยรักการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  ศึกษาขอ้มูล  องคป์ระกอบของ
คอมพิวเตอร์  บอกความหมายและหลกัการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถคิดค านวณ  ประมวล
ค า  น าความรู้มารวบรวมขอ้มูล  และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบังาน  มีทกัษะในการคิด
วิเคราะห์  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  สามารถประยุกต์ใช้งานดา้นต่าง ๆ มุ่งปลูกฝังให้รู้หลกัและ
วธีิการในการแกปั้ญหาการออกแบบสร้างงาน   
 โดยอาศยักระบวนการสังเกต  กระบวนการท างาน   กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ
แกปั้ญหา  มีทกัษะในการออกแบบ  ทกัษะการจดัการ  การส ารวจ  ตรวจสอบ  มีทกัษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์อภิปรายผลจากการปฏิบติังาน  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานด้านต่าง ๆ  เรียนรู้วิธีการ
ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการท างาน  เลือกใชเ้คร่ืองมือ  วสัดุอุปกรณ์และการดูแลเก็บรักษา 

เพื่อให้ไดช้ิ้นงานท่ีถูกตอ้งสวยงาม  น ามาเกิดประโยชน์มากท่ีสุด  และประเมินผล  เลือกใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์  ต่อชีวิต  สังคม  และมีการจดัการเทคโนโลยีดว้ยการ
แปรรูปแลว้น ากลบัมาใช้ใหม่   เขา้ใจหลกัการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้  มีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ในการ
คน้หาขอ้มูล  เก็บรักษาขอ้มูล  สร้างภาพกราฟิก  สร้างงานเอกสาร  น าเสนอขอ้มูล  และสร้างช้ินงาน
อยา่งมีจิตส านึก  และรับผิดชอบ  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัอาชีพ  รวมทั้งมีความรู้  ความสามารถและ
คุณธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัอาชีพ  
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รหัสตัวช้ีวดั 
ง 1.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4 
ง 2.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4, ป.5/5  
ง 3.1 ป. 5/1, ป. 5/2  
ง 4.1 ป. 5/1, ป. 5/2  
รวมทั้งหมด 13 ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ง 16101   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี6          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6             เวลา  80 ช่ัวโมง 
  
                ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการท างานตาม
ขั้นตอนของการด ารงชีวิตและครอบครัว  การออกแบบและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  การอาชีพ  ศึกษาเร่ืองบา้น  ชีวิตความเป็นอยู่ในบา้น  การท าความสะอาดบา้นและจดั
ตกแต่งบา้น  การเลือกใชบ้  ารุงรักษาและจดัเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  อาหารและโภชนาการ  การเลือก
บริโภค  การถนอมอาหาร  มารยาทในการับประทานอาหาร  การเลือกใชเ้คร่ืองแต่งกาย   การท าความ
สะอาดดูแลรักษาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย  การจดัท าบนัทึกรายรับ-รายจ่าย  การติดตั้ง  ประกอบ  ส่ิงของ
เคร่ืองใช้ภายในบา้น  ศึกษาเร่ืองการขยายพนัธ์ุพืช  การปลูกและบ ารุงรักษาไมด้อกไมป้ระดบัและ
พืชผกัสวนครัว  การเล้ียงสัตว ์ การใช้พลงังานทรัพยากรธรรมชาติ   และส่ิงแวดล้อมในการ
ท างาน  การพฒันาอาชีพสุจริตอย่างคุม้ค่าและถูกวิธี  การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน  ศึกษาแหล่งขอ้มูล  องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์  การใชร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การคิด
ประมวลค า  รวมถึงการน าเสนอขอ้มูล  ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบังาน  การเลือกวสัดุประดิษฐ์ของ
เล่น  ของใช้  ของตกแต่ง  การจดัดอกไม ้ ใบตอง  ศึกษางานธุรกิจ  การวางแผนเลือกซ้ือ  การ
จดัการ  การบริหาร  การรักษาสิทธิประโยชน์ของผูบ้ริโภค  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การฝึกปฏิบติั 
และส ารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ  ระบุความรู้  ความสามารถ  และคุณธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัอาชีพ
ท่ีสนใจ 
 โดยอาศัยกระบวนการสังเกตการเปรียบเทียบ   รวบรวมข้อมูล   กระบวนการ
ท างาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการคิดและการวิจยั  มีทกัษะในการ
ออกแบบ  หลกัวธีิการท างาน  ทกัษะการจดัการ  การส ารวจ  ตรวจสอบ  การสาธิต  การวิเคราะห์  การ
อภิปราย  จากการปฏิบติังาน  เรียนรู้วิธีการตลอดจนขั้นตอนกระบวนการท างาน   การเลือกใช้
เคร่ืองมือ  วสัดุอุปกรณ์และการดูแลรักษา 
   เพื่ อให้ผู ้เ รียนมีความ รู้ความเข้าใจและทักษะในการเ รียนรู้ในแต่ละงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบ  รู้จกัท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข  ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ  มีความประณีตเรียบร้อย   มี
นิสัยรักการท างาน  ขยนั  อดทน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคผ์ลงานท่ีสามารถ        สร้างรายไดใ้ห้กบั
ตนเองตลอดจนน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติของตนเองได ้
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รหัสตัวช้ีวดั 
ง 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ง 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ง 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
ง 4.1  ป.6/1, ป.6/2 
รวมทั้งหมด 13  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
อ 11101   ภาษาองักฤษ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1     40  ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  ค  าสั่งท่ีใช้ในห้องเรียน  ตวัอกัษร เสียงตวัอกัษร สระ การสะกดค า การอ่านออกเสียง  
ค  า  กลุ่มค า บทอ่าน บทสนทนา ประโยค ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองค า ประโยคบทอ่าน บทสนทนา 
ประโยค ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ประโยคบอกความตอ้งการเก่ียวกบัตนเองค า ประโยคบทอ่าน  บท
สนทนา ประโยค ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ค าสั่งท่ีใช้ในห้องเรียน ขอ้ความท่ีใช้ในการพูดให้ขอ้มูล
เก่ียวกับตนเอง และเร่ืองใกล้ตวั ค  า ท่ีมีความหมายสัมพนัธ์กับส่ิงต่างๆใกล้ตวั อาหาร เคร่ืองด่ืม 
วฒันธรรมเจา้ของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพดูแนะน าตนเอง ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาล
เจา้ของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ค าศพัทเ์ก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา  การใช้ภาษา ในการฟัง พูด อ่านใน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วั 

โดยใช้การลงมือปฏิบัติ  บทบาทสมมติ  กระบวนการกลุ่ม  การอธิบาย  การอภิปราย           
การคิดวเิคราะห์  การน าเสนอ  การสืบคน้ขอ้มูล  

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดตระหนักเห็นคุณค่าของความมีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มุ่งมัน่ในการท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ รักความเป็นไทย  มีทกัษะการ
ส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลย ี ประยกุตน์ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั    
รหัสตัวช้ีวดั 
ต 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ต.1.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ต 1.3 ป.1/1 
ต 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ต 2.2 ป.1/1 
ต 3.1 ป.1/1 
ต 4.1 ป.1/1 
ต 4.2 ป.1/1 
รวมทั้งหมด  16  ตัวช้ีวดั 
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ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1  อ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ 11101   ภาษาองักฤษ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่2      เวลา  40  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษาค าขอร้องง่ายๆท่ีใชใ้นห้องเรียน การระบุตวัอกัษร เสียงตวัอกัษรของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย  เสียงสระ  การสะกดค า  การอ่านประโยคง่ายๆตามหลกัการอ่านออกเสียง เช่น การอ่าน
ออกเสียงพยญัชนะตน้ค า, พยญัชนะทา้ยค า, การออกเสียงหนกั-เบาในค าและกลุ่มค า, การออกเสียง
ตามระดบัเสียง สูง-ต ่าในประโยค, การเลือกภาพให้ตรงกบัความหมายของค า, กลุ่มค าและประโยค
เก่ียวกบัตนเอง, ครอบครัว, โรงเรียน, ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั, อาหาร เคร่ืองด่ืม, และนนัทนาการ (ภายใน
วงค าศพัท์ประมาณ 250-300 ค า)  การตอบค าถามจากการฟังประโยคสนทนา หรือนิทานง่ายๆท่ีมี
ภาพประกอบการพดูโตต้อบดว้ยค าตอบสั้นๆ ง่ายๆในการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น การกล่าวทกัทาย, 
กล่าวลา, ขอบคุณ, ขอโทษ  การใช้ประโยคหรือขอ้ความท่ีใช้แนะน าตนเอง  การใช้ค  าศพัท์, ส านวน
ภาษาและประโยคท่ีใช้บอกความตอ้งการหรือการพูดขอและให้ขอ้มูลง่ายๆเก่ียวกบัตนเองและเร่ือง
ใกลต้วั  การพดูและท าท่าทางประกอบตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  และวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบั
วยั  การบอกค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  การฟัง/พูด ในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดข้ึน
ในหอ้งเรียน  การใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ 
 โดยใช้ทกัษะ  การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และมี
ทกัษะในการส่ือสารทางภาษา  สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารแสดงความรู้สึก  แสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั 
 เพื่อให้เห็นแก่ความส าคญัของการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้  แสวงหาความรู้ได้
ดว้ยตนเอง  รักความเป็นไทย  ด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
รหัสตัวช้ีวดั 
ต.1.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ต.1.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ต.1.3  ป.2/1  
ต.2.1  ป.2/1 ป.2/2, ป.2/3 
ต 2.2 ป.2/1 
ต.3.1  ป.2/1 
ต 4.1  ป.2/1 
ต 4.2 ป.2/1 
รวมทั้งหมด  16  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

อ 13101   ภาษาองักฤษ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3      เวลา  40  ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  การใชค้  าสั่งท่ีใชใ้นห้องเรียน  ตวัอกัษร เสียงตวัอกัษร สระ การสะกดค า การอ่านออก
เสียง  ค  า กลุ่มค า บทอ่าน พูดเขา้จงัหวะ บทสนทนา ประโยค ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองค า เลือกระบุ
ภาพ หรือสัญลกัษณ์ตรงความหมาย ประโยคบทอ่าน บทสนทนา  นิทานง่ายๆ ประโยค ให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง ประโยคบอกความตอ้งการเก่ียวกบัตนเองค า   ค  าสั่งท่ีใชใ้นห้องเรียน ขอ้ความท่ีใชใ้น
การพดูใหข้อ้มูลความรู้สึกเก่ียวกบัตนเอง และเร่ืองใกลต้วั จดัหมวดหมู่ ค  า ท่ีมีความหมายสัมพนัธ์กบั
ส่ิงต่างๆใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืม วฒันธรรมเจา้ของภาษาแสดงกิริยา                   การขอบคุณ ขอโทษ 
การพูดแนะน าตนเอง ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาลเจา้ของภาษา กิจกรรมทางภาษา  การร้องเพลง การเล่า
นิทานประกอบท่าทาง ค าศัพท์เหมาะสมกับวยั  บอกค าศัพท์เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา  การใชภ้าษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วั 

โดยใช้การลงมือปฏิบัติ  บทบาทสมมติ  กระบวนการกลุ่ม  การอธิบาย  การอภิปราย                  
การคิดวเิคราะห์  การน าเสนอ  การสืบคน้ขอ้มูล   

เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  ความคิดตระหนักเห็นคุณค่าของความมีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มุ่งมัน่ในการท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ รักความเป็นไทย  มีทกัษะการ
ส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลย ี ประยกุตน์ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั    
รหัสตัวช้ีวดั 
ต 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ต 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4,ป.3/5 
ต 1.3 ป.3/1, ป.3/2 
ต 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ต 2.2 ป.3/1 
ต 3.1 ป.3/1 
ต 4.1 ป.3/1 
ต 4.2 ป.3/1 
รวมทั้งหมด  18  ตัวช้ีวดั 
 
 
 



 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครพนม                                                                                                                              
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1  อ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
อ 14101   วชิา  ภาษาองักฤษ                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4                                                     เวลา   80 ช่ัวโมง   
 

ศึกษาค าสั่ง  ค  าแนะน า  ค  าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน   การสะกดค า การอ่านออกเสียงค า 
กลุ่มค า บทอ่าน พูดเขา้จงัหวะ บทสนทนา ประโยค ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองค า เลือกระบุภาพ หรือ
สัญลกัษณ์ตรงความหมาย ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา  นิทานง่ายๆ ประโยค พูด เขียน 
ให้ขอ้มูลโตต้อบเก่ียวกบัตนเอง ส่ือสารระหว่างบุคคล ประโยคบอกความตอ้งการเก่ียวกบัตนเองค า   
ค  าสั่งท่ีใช้ในห้องเรียน ข้อความท่ีใช้ในการพูด เขียน แสดงความต้องการของตนเอง    ให้ข้อมูล
ความรู้สึกเก่ียวกบัตนเอง และเร่ืองใกลต้วั จดัหมวดหมู่ ค  า ท่ีมีความหมายสัมพนัธ์กบั          ส่ิงต่าง ๆ 
ใกล้ตวั อาหาร เคร่ืองด่ืม วฒันธรรมเจา้ของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะน า
ตนเอง ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาลเจา้ของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบ
ท่าทาง พูด วาดภาพแสดงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ  แสดงความคิดเห็นง่าย ๆ โดยใช้ค  าศัพท์
เหมาะสมกบัวยั  บอกค าศพัท์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุข
ศึกษา  การใช้ภาษาในการฟัง พูดท าท่าประกอบอยา่งสุภาพ  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วั 

โดยใช้การลงมือปฏิบัติ  บทบาทสมมติ  กระบวนการกลุ่ม  การอธิบาย  การอภิปราย             
การคิดวเิคราะห์  การน าเสนอ  การสืบคน้ขอ้มูล   

เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  ความคิดตระหนักเห็นคุณค่าของความมีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มุ่งมัน่ในการท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ รักความเป็นไทย  มีทกัษะการ
ส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลย ี ประยกุตน์ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  
รหัสตัวช้ีวดั    
ต 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
ต 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
ต 1.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ต 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ต 2.2 ป.4/1, ป.4/2 
ต 3.1 ป.4/1 
ต 4.1 ป.4/1 
ต 4.2 ป.4/1 
รวมทั้งหมด  20  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
อ 14101   วชิา  ภาษาองักฤษ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                                                    
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 5                เวลา  80  ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  การปฏิบติัตามค าสั่ง  ค  าแนะน า  ค  าขอร้อง  ค  าแนะน าง่าย ๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน  การ
สะกดค า  การอ่านออกเสียงค า  กลุ่มค า  บทอ่าน  บทกลอนสั้ น ๆ บทสนทนา  ประโยค  ให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง  ค  าเลือกระบุภาพ  หรือสัญลกัษณ์ตรงความหมายของประโยคขอ้ความสั้น ๆ ตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา  นิทานง่าย ๆ ประโยค  พูด เขียนภาพ และแผนภูมิใช้ถอ้ยค า  
น ้ าเสียงและกิริยาประโยคบอกความตอ้งการเก่ียวกบัตนเอง  ให้ขอ้มูลความรู้สึกเก่ียวกบัตนเอง  และ
เร่ืองใกล้ตัว  จัดหมวดหมู่   ค  าท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว อาหาร  เคร่ืองด่ืม  
วฒันธรรมเจา้ของภาษา  บอกความเหมือน  ความแตกต่าง  ระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิด       ต่าง 
ๆ การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและล าดบัค าตามโครงสร้างประโยค  ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาลเจา้ของ
ภาษา  กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง  การเล่านิทานประกอบท่าทาง  พดูวาดภาพแสดงความสัมพนัธ์
ของสางต่าง ๆ  แสดงความคิดเห็นง่าย ๆ โดยใชค้  าศพัทเ์หมาะสมกบัวยั  บอกค าศพัทเ์ก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สารการเรียนรู้คณิตสาสตร์  วิทยาศาสตร์  ศิลปะ  สุขศึกษา  การใชภ้าษาในการฟัง  พูดท าท่าประกอบ
อยา่งสุภาพเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา  อ่าน  พดู  ในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน  รวบรวมค าศพัท์
ท่ีเก่ียวขอ้งใกลต้วั 

โดยการลงมือปฏิบัติ บทบาทสมมติ  กระบวนการการกลุ่ม  การอธิบาย  การอภิปราย              
การคิดวเิคราะห์  การน าเสนอ  การสืบคน้ขอ้มูล  

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดตระหนักเห็นคุณค่าของความมีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มุ่งมัน่ในการท างาน  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย์  รักความเป็นไทย  มีทกัษะการ
ส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลย ี ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
รหัสตัวช้ีวดั    
ต 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ต 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ต 1.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ต 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ต 2.2 ป.5/1, ป.5/2 
ต 3.1 ป.5/1 
ต 4.1 ป.5/1 
ต 4.2 ป.5/1 
รวมทั้งหมด  20  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

 
อ 16101   ภาษาองักฤษ           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6                                                  เวลา  80  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา  ค  าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง ค าแนะน าในสถานศึกษา และสังคมรอบตวั อ่านออก
เสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ  ตามหลกัการอ่านออกเสียง เขา้ใจประโยค ขอ้ความสั้น ๆ      บท
สนทนา เร่ืองสั้น ๆ  เร่ืองเล่า และนิทาน ใช้ภาษาง่าย ๆ  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล แสดง
ความตอ้งการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้น แลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดงความรู้สึก และบอก
เหตุผล ขอและให้ข้อมูล อธิบายเก่ียวกับบุคคลและส่ิงต่าง ๆ  ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั ตนเอง 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคมใกลต้วั ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง นนัทนาการ  
การซ้ือขาย ลมฟ้าอากาศ น าเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีใกลต้วัไดอ้ยา่ง
มีวจิารณญาณ น าเสนอบทเพลง บทกวี ตามความสนใจดว้ยความสนุกสนาน เขา้ใจรูปแบบพฤติกรรม 
และการใช้ถ้อยค า  ส านวนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รู้จัก
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลองในวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เขา้ใจความแตกต่าง
ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเร่ืองเสียง สระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค และข้อความ             
ง่าย ๆ  เขา้ใจความเหมือนและแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การใช้ภาษา เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ ความบนัเทิงและการเขา้สู่
สังคม สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เขา้ใจและถ่ายทอดเน้ือหาสาระภาษาองักฤษง่าย 
ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  ใช้ภาษาเพื่อส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  กบับุคคลใน
สถานศึกษา อาชีพต่าง ๆ  ในสถานการณ์จ าลอง และการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 

โดยใช้กระบวนการคิด  การสรุปความคิด  การแปลความ การวิเคราะห์หลกัการและการไป
ใช้  การตั้งค  าถาม การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลใช้กระบวนการเรียนรู้  โดยการแสวงหาขอ้มูล 
ความรู้ โดยการอ่าน การฟัง และการสังเกต  ความสามารถในการส่ือสารโดยการพูด การเขียนและการ
น าเสนอ  การใช้เทคโนโลยีส่ือสารสนเทศ ให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้และใช้ทกัษะ
กระบวนการกลุ่ม การเป็นผูน้ าผูต้ามในการท างานกลุ่ม มีส่วนร่วมในการท างาน 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  ตระหนกัและเห็น
คุณค่าน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม 
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รหัสตัวช้ีวดั   
ต 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป. 6/4 
ต 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป. 6/4, ป. 6/5 
ต 1.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ต  2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ต  2.2 ป.6/1, ป.6/2 
ต  3.1 ป.6/1 
ต  4.1 ป.6/1 
ต  4.2 ป.6/1 
รวมทั้งหมด  20  ตัวช้ีวดั 
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                                                 ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
 
ทฤษฎคีวามรู้ (TOK : Theory  of  Knowledge )              รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1     เวลา  40 ช่ัวโมง 
 
             ศึกษา  คน้ควา้ความรู้ทางภาษาเพื่อใชใ้นการพดู  การเขียน  ถ่ายทอดความรู้  ความคิด         
ความเขา้ใจในสถานการณ์/บริบทในสังคม  ปัญหาท่ีสังคมก าลงัเผชิญอยู ่ จ  าแนก  วเิคราะห์เหตุผล  ท่ีดี  
ไม่ดี  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ความเป็นอคติ  ความล าเอียงเก่ียวกบัเหตุการณ์ของสถานการณ์ต่างๆ
อยา่งมีระบบขั้นตอน 
            โดยร่วมตั้งประเด็นความรู้  องคค์วามรู้จากสถานการณ์  ประเด็นร้อนของสังคมปัจจุบนัหรือ
ปัญหาท่ีพบเห็นในสังคมทุกระดบั  ระดมสมอง  อภิปรายซกัถามแสดงความคิดเห็นขดัแยง้หรือเห็น
ดว้ยอยา่งมีคุณค่า  ฝึกทกัษะในการเขียนความเรียงน าเสนอแนวคิด  ช่องทางการรับรู้ความรู้  
องคป์ระกอบความรู้  วธีิการแกปั้ญหาในรูปแบบงานวิจยัเบ้ืองตน้ 
            เพื่อใหเ้กิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Critical  thinking )  เขา้ใจสถานการณ์/บริบทของ
สังคม  สามารถเสนอแนวคิด  วธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีเหตุผล  บนพื้นฐานของความรู้  และทฤษฎี
ความรู้ทุกสาขาอยา่งเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถบอกช่ือสถานการณ์ท่ีเลือกมาศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
        บอกท่ีมา  สาเหตุของปัญหา  สถานการณ์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนในระดบัโรงเรียน  ชุมชน   
2. วเิคราะห์หาเหตุผลท่ีดี  ท่ีไม่ดีต่อสถานการณ์  ปัญหาท่ีศึกษาและเสนอแนวคิด  การแกปั้ญหา

อยา่งมีเหตุผล 
3. สามารถบอกสาขาความรู้  องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
4. อธิบายความหมายขององคป์ระกอบต่างๆของความรู้ได ้
5. ใชภ้าษาเรียบเรียงเขียนรายงานเป็นความเรียงน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
ทฤษฎคีวามรู้ (TOK : Theory  of  Knowledge )              รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2     เวลา  40 ช่ัวโมง 
 
             ศึกษา  คน้ควา้ความรู้ทางภาษาเพื่อใชใ้นการพดู  การเขียน  ถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความ
เขา้ใจในสถานการณ์/บริบทในสังคม  ปัญหาท่ีสังคมก าลงัเผชิญอยู ่ จ  าแนก  วเิคราะห์เหตุผลท่ีดี  ไม่ดี  
เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ความเป็นอคติ  ความล าเอียงเก่ียวกบัเหตุการณ์ของสถานการณ์ต่างๆอยา่งมี
ระบบขั้นตอน 
            โดยร่วมตั้งประเด็นความรู้  องคค์วามรู้จากสภาพการณ์  สถานการณ์  ประเด็นร้อนของสังคม
ปัจจุบนัหรือปัญหาท่ีพบเห็นในสังคมทุกระดบั  ระดมสมอง  อภิปรายซกัถามแสดงความคิดเห็น
ขดัแยง้หรือเห็นดว้ยอยา่งมีคุณค่า  ฝึกทกัษะในการเขียนความเรียงน าเสนอแนวคิด  ช่องทางการรับรู้
ความรู้  องคป์ระกอบความรู้  วธีิการแกปั้ญหาในรูปแบบงานวจิยัเบ้ืองตน้ 
            เพื่อใหเ้กิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Critical  thinking )  เขา้ใจสถานการณ์/บริบทของ
สังคม  สามารถเสนอแนวคิด  วธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีเหตุผล  บนพื้นฐานของความรู้  และทฤษฎี
ความรู้ทุกสาขาอยา่งเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถบอกช่ือสถานการณ์ท่ีเลือกมาศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. บอกท่ีมา  สาเหตุของปัญหา  สถานการณ์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนในระดบัโรงเรียน  ชุมชน  จงัหวดัได ้  
3. วเิคราะห์หาเหตุผลท่ีดี  ท่ีไม่ดีต่อสถานการณ์  ปัญหาท่ีศึกษาและเสนอแนวคิด  การแกปั้ญหา

อยา่งมีเหตุผล 
4. สามารถบอกสาขาความรู้  องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
5. อธิบายความหมายขององคป์ระกอบต่างๆของความรู้ได ้
6. ใชภ้าษาเรียบเรียงเขียนรายงานเป็นความเรียงน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
ทฤษฎคีวามรู้ (TOK : Theory  of  Knowledge )               รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3     เวลา  40 ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  คน้ควา้ความรู้ทางภาษาเพื่อใชใ้นการพดู  การเขียน  ถ่ายทอดความรู้  ความคิด   ความ
เขา้ใจในสถานการณ์/บริบทในสังคม  ปัญหาท่ีสังคมก าลงัเผชิญอยู ่ จ  าแนก  วเิคราะห์เหตุผล ท่ีดี  ไม่ดี  
เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ความเป็นอคติ  ความล าเอียงเก่ียวกบัเหตุการณ์ของสถานการณ์ต่างๆอยา่งมี
ระบบขั้นตอน 
            โดยร่วมตั้งประเด็นความรู้  องคค์วามรู้จากสภาพการณ์  สถานการณ์  ประเด็นร้อนของสังคม
ปัจจุบนัหรือปัญหาท่ีพบเห็นในสังคมทุกระดบั  ระดมสมอง  อภิปรายซกัถามแสดงความคิดเห็น
ขดัแยง้หรือเห็นดว้ยอยา่งมีคุณค่า  ฝึกทกัษะในการเขียนความเรียงน าเสนอแนวคิด  ช่องทางการรับรู้
ความรู้  องคป์ระกอบความรู้  วธีิการแกปั้ญหาในรูปแบบงานวจิยัเบ้ืองตน้ 
            เพื่อใหเ้กิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Critical  thinking )  เขา้ใจสถานการณ์/บริบทของ
สังคม  สามารถเสนอแนวคิด  วธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีเหตุผล  บนพื้นฐานของความรู้  และทฤษฎี
ความรู้ทุกสาขาอยา่งเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
1.  สามารถบอกช่ือสถานการณ์ท่ีเลือกมาศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.   บอกท่ีมา  สาเหตุของปัญหา  สถานการณ์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนในระดบัโรงเรียน ชุมชน จงัหวดั  ได ้  
3.   วเิคราะห์หาเหตุผลท่ีดี  ท่ีไม่ดีต่อสถานการณ์  ปัญหาท่ีศึกษาและเสนอแนวคิด  การ      แกปั้ญหา  
       อยา่งมีเหตุผล 
4.  สามารถบอกสาขาความรู้  องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
5. อธิบายความหมายขององคป์ระกอบต่างๆของความรู้ได ้

6. ใชภ้าษาเรียบเรียงเขียนรายงานเป็นความเรียงน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
ทฤษฎคีวามรู้ (TOK : Theory  of  Knowledge )              รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4     เวลา  40 ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  คน้ควา้ความรู้ทางภาษาเพื่อใชใ้นการพดู  การเขียน  ถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความ
เขา้ใจในสถานการณ์/บริบทในสังคม  ปัญหาท่ีสังคมก าลงัเผชิญอยู ่ จ  าแนก  วเิคราะห์เหตุผลท่ีดี  ไม่ดี  
เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ความเป็นอคติ  ความล าเอียงเก่ียวกบัเหตุการณ์ของสถานการณ์ต่างๆอยา่งมี
ระบบขั้นตอน 
            โดยร่วมตั้งประเด็นความรู้  องคค์วามรู้จากสภาพการณ์  สถานการณ์  ประเด็นร้อนของสังคม
ปัจจุบนัหรือปัญหาท่ีพบเห็นในสังคมทุกระดบั  ระดมสมอง  อภิปรายซกัถามแสดงความคิดเห็น
ขดัแยง้หรือเห็นดว้ยอยา่งมีคุณค่า  ฝึกทกัษะในการเขียนความเรียงน าเสนอแนวคิด  ช่องทางการรับรู้
ความรู้  องคป์ระกอบความรู้  วธีิการแกปั้ญหาในรูปแบบงานวจิยัเบ้ืองตน้ 
            เพื่อใหเ้กิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Critical  thinking )  เขา้ใจสถานการณ์/บริบทของ
สังคม  สามารถเสนอแนวคิด  วธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีเหตุผล  บนพื้นฐานของความรู้  และทฤษฎี
ความรู้ทุกสาขาอยา่งเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถบอกช่ือสถานการณ์ท่ีเลือกมาศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. บอกท่ีมา  สาเหตุของปัญหา  สถานการณ์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนในระดบัโรงเรียน  ชุมชน  จงัหวดัและ

ประเทศได ้  
3. วเิคราะห์หาเหตุผลท่ีดี  ท่ีไม่ดีต่อสถานการณ์  ปัญหาท่ีศึกษาและเสนอแนวคิด  การแกปั้ญหา

อยา่งมีเหตุผล 
4. สามารถบอกสาขาความรู้  องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
5. อธิบายความหมายขององคป์ระกอบต่างๆของความรู้ได ้
6. ใชภ้าษาเรียบเรียงเขียนรายงานเป็นความเรียงน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1  อ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
ทฤษฎคีวามรู้ (TOK : Theory  of  Knowledge )              รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 5     เวลา  40 ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารและแสวงหาความรู้   ซ่ึงเป็นสมบติัทางวฒันธรรม 
เป็นเอกภาพ  เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี้ความเป็นไทย    จึงศึกษาภาษาไทยใหเ้กิดความ
ช านาญในทุกดา้น  คือ  การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  การดู    โดยแยกขอ้เทจ็จริงขอ้คิดเห็น  
วเิคราะห์เร่ืองราวข่าวสาร   ตีความ   สรุปความ   จบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน       ฟัง  ดู   และหา
ความรู้เพิ่มเติม  น าความรู้ความเขา้ใจ ไปใชแ้กปั้ญหา   ตรวจสอบความรู้  คน้ควา้  หาความรู้   จาก
หนงัสือ  ส่ือสารสนเทศ  ส่ือส่ิงพิมพ ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลย ี  และพฒันางานเขียน    เขียน
เรียงความ   เขียนยอ่ความ   เขียนรายงาน   เขียนจดหมาย  เขียนเร่ืองราวจากจินตนาการ    เขียน
เร่ืองราวใหส้ัมพนัธ์กบัชีวติจริง   ฝึกมารยาทในการเขียน  ฝึกนิสัยรักการอ่านการเขียน   ใชท้กัษะการ
เขียน  จดบนัทึกขอ้มูลความรู้   ประสบการณ์     เขียนแผนภาพความคิด    เขียนรายงาน    เขียนวจิยั
อยา่งง่าย  เขียนโครงงาน   น าเสนอผลงานใชถ้อ้ยค าน ้าเสียงเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ฝึกมารยาทในการอ่าน  การเขียน การฟัง   การดูและการพดู   น าหลกัการใชภ้าษาไทยไปใชใ้หถู้กตอ้ง
เหมาะสม   ค  าภาษาถ่ิน   ภาษาต่างประเทศท่ีปรากฏในภาษาไทย  การเล่านิทานพื้นบา้น  ต านาน
พื้นบา้น    ภูมิปัญญาชาวบา้น  สิทธิและการเรียกร้องสิทธิ  วรรณคดีและวรรณกรรม                                                                                                                                                       
               โดยใชก้ระบวนการคน้ควา้หาความรู้จากการอ่าน  การบนัทึก   การคิดวเิคราะห์วจิารณ์   การ
เขียนโครงงาน   การเขียนวิจยัอยา่งง่าย   การสืบคน้    การตั้งค  าถาม  การอภิปราย   การอธิบาย  การ
แสดงความคิดเห็น  การน าเสนอผลงาน  การฝึกปฏิบติั  การท่องจ า   

 เพื่อใหเ้กิดความรู้  ทกัษะ  รักการอ่าน  รักการเขียน  และมีวฒันธรรมในการใชภ้าษา  การ
ส่ือสาร   แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ มาพฒันาความรู้ และ
กระบวนการคิดวเิคราะห์ วิจารณ์   สร้างสรรคง์านใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์   เทคโนโลย ีตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ  พฒันาสู่ความเป็นสากล   และอนุรักษ ์สืบสานภาษาไทยใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
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ผลการเรียนรู้ 
1.  สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาไทยไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
2.  รู้จกัแยกขอ้เทจ็จริง   คิดวิเคราะห์  สรุปเร่ืองราวจากการอ่าน การฟัง  การเขียน การดูอยา่ง  

 วจิารณญาณ  และมีเหตุผล 
3. สามารถน าภาษาไทยไปใชใ้นการด าเนินชีวิต สร้างสรรคง์านใหมี้คุณค่า น่าเช่ือถือ  และ 
         เป็นท่ียอมรับของสังคม   
4. ส่งเสริมเจตคติท่ีดี รู้จกัอนุรักษภ์าษาไทยใหมี้คุณค่าและพฒันาไปสู่ความเป็น 
        มาตรฐานสากล 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
ทฤษฎคีวามรู้ (TOK : Theory  of  Knowledge )              รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6     เวลา  40 ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  คน้ควา้ความรู้ทางภาษาเพื่อใชใ้นการพดู  การเขียน  ถ่านทอดความรู้  ความคิด   ความ
เขา้ใจในสถานการณ์/บริบทในสังคม  ปัญหาท่ีสังคมก าลงัเผชิญอยู ่ จ  าแนก  วเิคราะห์เหตุผล ท่ีดี  ไม่ดี  
เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ความเป็นอคติ  ความล าเอียงเก่ียวกบัอุบติัการณ์ของสถานการณ์ต่างๆอยา่งมี
ระบบขั้นตอน 
            โดยร่วมตั้งประเด็นความรู้  องคค์วามรู้จากสภาพการณ์  สถานการณ์  ประเด็นร้อนของสังคม
ปัจจุบนัหรือปัญหาท่ีพบเห็นในสังคมทุกระดบั  ระดมสมอง  อภิปรายซกัถามแสดงความคิดเห็น
ขดัแยง้หรือเห็นดว้ยอยา่งมีคุณค่า  ฝึกทกัษะในการเขียนความเรียงน าเสนอแนวคิด  ช่องทางการรับรู้
ความรู้  องคป์ระกอบความรู้  วธีิการแกปั้ญหาในรูปแบบงานวจิยัเบ้ืองตน้ 
            เพื่อใหเ้กิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Critical  thinking )  เขา้ใจสถานการณ์/บริบทของ
สังคม  สามารถเสนอแนวคิด  วธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีเหตุผล  บนพื้นฐานของความรู้  และทฤษฎี
ความรู้ทุกสาขาอยา่งเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถบอกช่ือสถานการณ์ท่ีเลือกมาศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. บอกท่ีมา  สาเหตุของปัญหา  สถานการณ์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนในระดบัโรงเรียน  ชุมชน  จงัหวดั  

ประเทศและระดบัโลกได ้
3. วเิคราะห์หาเหตุผลท่ีดี  ท่ีไม่ดีต่อสถานการณ์  ปัญหาท่ีศึกษาและเสนอแนวคิด  การแกปั้ญหา

อยา่งมีเหตุผล 
4. สามารถบอกสาขาความรู้  องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
5. อธิบายความหมายขององคป์ระกอบต่างๆของความรู้ได ้
         ใชภ้าษาเรียบเรียงเขียนรายงานเป็นความเรียงน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
การเขียนความเรียงข้ันสูง ( Extended -Essay )              รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1     เวลา   40  ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  ภาษามีความส าคญัในการส่ือสาร  ผูเ้รียนจึงตอ้งเรียนรู้การใชภ้าษาท่ีมีแบบแผนเขียน
และเรียบเรียงความคิด  ขอ้คิดเห็น  การใหข้อ้เสนอเชิงวชิาการ  เขียนส่ือความให้เขา้ใจอยา่งมีขั้นตอน
เป็นความเรียงขั้นสูง (extended – Essay ) วธีิการเขียนช่ือเร่ือง ( Title)  ก าหนดประเด็นปัญหา 
(Research Question )  การเขียนค าน า (Introduction )  เขียนเน้ือเร่ือง (Body  of  Knowledge )และการ
เขียนบทสรุป ( Conduction )  
             โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการเขียนเรียบเรียงบทความ   เขียนบทคดัยอ่  เขียน
กิตติกรรมประกาศ  เขียนสารบญั  การอธิบายดว้ยแผนท่ี  รูปภาพ  แผนภูมิ  ภาพประกอบและตาราง
ประกอบการน าเสนอ  การเขียนเอกสารอา้งอิง  บรรณานุกรมและภาคผนวก 
           เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจวธีิการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอความรู้อยา่งมีระบบแบบแผนรู้จกั
น าความรู้ท่ีไดศึ้กษา  มาเขียนเรียบเรียงถ่ายทอดความรู้  ความคิดดว้ยภาษาท่ีถูกตอ้ง   ส่ือสารไดช้ดัเจน
และน าไปสู่การปฏิบติัในชีวติประจ าวนัจนเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยทัว่ไป 
ผลการเรียนรู้ 
1. เขียนช่ือเร่ืองและก าหนดประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
2. เขียนส่ือความบอกท่ีมาของช่ือเร่ืองท่ีศึกษา 
3. เขียนอธิบายความชดัเจนในการเขียนเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
4. มีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบวธีิการน าเสนอขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
5. เขา้ใจส่วนประกอบของความเรียงขั้นสูง 
6. ใชภ้าษาในการเขียนเรียบเรียงบทความไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
7. เขียนบทคดัยอ่  กิตติกรรมประกาศได ้
8. เขียนสารบญัเร่ือง  แผนท่ี  รูปภาพ  ตารางประกอบการน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
9. เขียนเอกสารอา้งอิงและบรรณานุกรม  ถอ้ยค าและความคิดเห็นอา้งอิงอยา่งถูกวธีิ 
10. รวบรวมผลงานความเรียงน าเสนอเป็นรูปเล่มได ้
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
การเขียนความเรียงข้ันสูง ( Extended -Essay )              รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2     เวลา   40  ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  ภาษามีความส าคญัในการส่ือสาร  ผูเ้รียนจึงตอ้งเรียนรู้การใชภ้าษาท่ีมีแบบแผนเขียน
และเรียบเรียงความคิด  ขอ้คิดเห็น  การใหข้อ้เสนอเชิงวชิาการ  เขียนส่ือความให้เขา้ใจอยา่งมีขั้นตอน
เป็นความเรียงขั้นสูง (extended – Essay ) วธีิการเขียนช่ือเร่ือง ( Title)  ก าหนดประเด็นปัญหา 
(Research Question )  การเขียนค าน า (Introduction )  เขียนเน้ือเร่ือง (Body  of  Knowledge )และการ
เขียนบทสรุป ( Conduction )  
             โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการเขียนเรียบเรียงบทความ   เขียนบทคดัยอ่  เขียน
กิตติกรรมประกาศ  เขียนสารบญั  การอธิบายดว้ยแผนท่ี  รูปภาพ  แผนภูมิ  ภาพประกอบและตาราง
ประกอบการน าเสนอ  การเขียนเอกสารอา้งอิง  บรรณานุกรมและภาคผนวก 
           เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจวธีิการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอความรู้อยา่งมีระบบแบบแผนรู้จกั
น าความรู้ท่ีไดศึ้กษา  มาเขียนเรียบเรียงถ่ายทอดความรู้  ความคิดดว้ยภาษาท่ีถูกตอ้ง   ส่ือสารไดช้ดัเจน
และน าไปสู่การปฏิบติัในชีวติประจ าวนัจนเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยทัว่ไป 
ผลการเรียนรู้ 
1. เขียนช่ือเร่ืองและก าหนดประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
2. เขียนส่ือความบอกท่ีมาของช่ือเร่ืองท่ีศึกษา 
3. เขียนอธิบายความชดัเจนในการเขียนเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
4. มีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบวธีิการน าเสนอขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
5. เขา้ใจส่วนประกอบของความเรียงขั้นสูง 
6. ใชภ้าษาในการเขียนเรียบเรียงบทความไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
7. เขียนบทคดัยอ่  กิตติกรรมประกาศได ้
8. เขียนสารบญัเร่ือง  แผนท่ี  รูปภาพ  แผนภูมิภาพประกอบ  ตารางประกอบการน าเสนอผลงานได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
9. เขียนเอกสารอา้งอิงและบรรณานุกรม  ถอ้ยค าและความคิดเห็นอา้งอิงอยา่งถูกวธีิ 
10. รวบรวมผลงานความเรียงน าเสนอเป็นรูปเล่มได ้
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
การเขียนความเรียงข้ันสูง ( Extended -Essay )              รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3     เวลา   40  ช่ัวโมง 

 
ศึกษา  ภาษามีความส าคญัในการส่ือสาร  ผูเ้รียนจึงตอ้งเรียนรู้การใชภ้าษาท่ีมีแบบแผนเขียน

และเรียบเรียงความคิด  ขอ้คิดเห็น  การใหข้อ้เสนอเชิงวชิาการ  เขียนส่ือความให้เขา้ใจอยา่งมีขั้นตอน
เป็นความเรียงขั้นสูง (extended – Essay ) วธีิการเขียนช่ือเร่ือง ( Title)  ก าหนดประเด็นปัญหา 
(Research Question )  การเขียนค าน า (Introduction )  เขียนเน้ือเร่ือง (Body  of  Knowledge )และการ
เขียนบทสรุป ( Conduction )  
             โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการเขียนเรียบเรียงบทความ   เขียนบทคดัยอ่  เขียน
กิตติกรรมประกาศ  เขียนสารบญั  การอธิบายดว้ยแผนท่ี  รูปภาพ  แผนภูมิ  ภาพประกอบและตาราง
ประกอบการน าเสนอ  การเขียนเอกสารอา้งอิง  บรรณานุกรมและภาคผนวก 
           เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจวธีิการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอความรู้อยา่งมีระบบแบบแผนรู้จกั
น าความรู้ท่ีไดศึ้กษา  มาเขียนเรียบเรียงถ่ายทอดความรู้  ความคิดดว้ยภาษาท่ีถูกตอ้ง   ส่ือสารไดช้ดัเจน
และน าไปสู่การปฏิบติัในชีวติประจ าวนัจนเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยทัว่ไป 
ผลการเรียนรู้ 
1. เขียนช่ือเร่ืองและก าหนดประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
2. เขียนส่ือความบอกท่ีมาของช่ือเร่ืองท่ีศึกษา 
3. เขียนอธิบายความชดัเจนในการเขียนเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
4. มีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบวธีิการน าเสนอขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
5. เขา้ใจส่วนประกอบของความเรียงขั้นสูง 
6. ใชภ้าษาในการเขียนเรียบเรียงบทความไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
7. เขียนบทคดัยอ่  กิตติกรรมประกาศได ้
8. เขียนสารบญัเร่ือง  แผนท่ี  รูปภาพ  แผนภูมิภาพประกอบ  ตารางประกอบการน าเสนอผลงานได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
9. เขียนเอกสารอา้งอิงและบรรณานุกรม  ถอ้ยค าและความคิดเห็นอา้งอิงอยา่งถูกวธีิ 
10. รวบรวมผลงานความเรียงน าเสนอเป็นรูปเล่มได ้
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
การเขียนความเรียงข้ันสูง ( Extended -Essay )               รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4     เวลา   40  ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  ภาษามีความส าคญัในการส่ือสาร  ผูเ้รียนจึงตอ้งเรียนรู้การใชภ้าษาท่ีมีแบบแผนเขียน
และเรียบเรียงความคิด  ขอ้คิดเห็น  การใหข้อ้เสนอเชิงวชิาการ  เขียนส่ือความให้เขา้ใจอยา่งมีขั้นตอน
เป็นความเรียงขั้นสูง (extended – Essay ) วธีิการเขียนช่ือเร่ือง ( Title)  ก าหนดประเด็นปัญหา 
(Research Question )  การเขียนค าน า (Introduction )  เขียนเน้ือเร่ือง (Body  of  Knowledge )และการ
เขียนบทสรุป ( Conduction )  
             โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการเขียนเรียบเรียงบทความ   เขียนบทคดัยอ่  เขียน
กิตติกรรมประกาศ  เขียนสารบญั  การอธิบายดว้ยแผนท่ี  แผนภูมิ  ภาพประกอบและตาราง
ประกอบการน าเสนอ  การเขียนเอกสารอา้งอิง  บรรณานุกรมและภาคผนวก 
           เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจวธีิการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอความรู้อยา่งมีระบบแบบแผนรู้จกั
น าความรู้ท่ีไดศึ้กษา  มาเขียนเรียบเรียงถ่ายทอดความรู้  ความคิดดว้ยภาษาท่ีถูกตอ้ง   ส่ือสารไดช้ดัเจน
และน าไปสู่การปฏิบติัในชีวติประจ าวนัจนเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยทัว่ไป 
ผลการเรียนรู้ 
1. เขียนช่ือเร่ืองและก าหนดประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
2. เขียนส่ือความบอกท่ีมาของช่ือเร่ืองท่ีศึกษา 
3. เขียนอธิบายความชดัเจนในการเขียนเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
4. มีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบวธีิการน าเสนอขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
5. เขา้ใจส่วนประกอบของความเรียงขั้นสูง 
6. ใชภ้าษาในการเขียนเรียบเรียงบทความไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
7. เขียนบทคดัยอ่  กิตติกรรมประกาศได ้
8. เขียนสารบญัเร่ือง  แผนท่ี  รูปภาพ  แผนภูมิภาพประกอบ  ตารางประกอบการน าเสนอผลงานได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
9. เขียนเอกสารอา้งอิงและบรรณานุกรม  ถอ้ยค าและความคิดเห็นอา้งอิงอยา่งถูกวธีิ 
10. รวบรวมผลงานความเรียงน าเสนอเป็นรูปเล่มได ้
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
การเขียนความเรียงข้ันสูง ( Extended -Essay )              รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 5     เวลา   40  ช่ัวโมง 
                    
  ศึกษา  การเขียนเพื่อส่ือสารความรู้ความเขา้ใจมีรูปแบบต่าง ๆ     ซ่ึงผูเ้ขียนควรน าความรู้ความ
เขา้ใจจาก  การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพดู  การดู    ไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบังานเขียน                                                                                                                                                 
เช่น  เขียนเรียงความ   เขียนยอ่ความ   เขียนรายงาน   เขียนจดหมาย  เขียนเร่ืองราวจากจินตนาการ    
เขียนเร่ืองราวใหส้ัมพนัธ์กบัชีวติจริง   จดบนัทึกขอ้มูลความรู้   ประสบการณ์     เขียนแผนภาพ
ความคิด    เขียนรายงาน    เขียนวจิยัอยา่งง่าย  เขียนโครงงาน   
             โดยใชก้ระบวนการการเขียนความเรียงชั้นสูง(Extended  Essay)      ซ่ึงประกอบดว้ย 
วธีิการเขียนช่ือเร่ือง(Titel)   การเขียนค าน า (Introduction)  การเขียนเน้ือเร่ือง(Body of Knowledge)  
รวมทั้งวธีิการน าเสนอ    การอา้งอิงถอ้ยค าหรือความคิดเห็น   (Quotation  Citation)   การน าความรู้                                                                                                                                                                                                         
และหลกัการใชภ้าษาไทย  ค าภาษาถ่ิน   ภาษาต่างประเทศท่ีปรากฏในภาษาไทย ไปใชใ้หถู้กตอ้ง                                                                                                                                                
  เพื่อใหเ้กิดความรู้  ทกัษะ  รักการอ่าน  รักการเขียน  และมีวฒันธรรมในการใชภ้าษา                     
การส่ือสาร   แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ มาพฒันาความรู้ และ
กระบวนการคิดวเิคราะห์ วิจารณ์   สร้างสรรคง์านใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์   เทคโนโลย ีตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ  พฒันาสู่ความเป็นสากล   และอนุรักษ ์สืบสานภาษาไทยใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
ผลการเรียนรู้ 
1 สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาไทยไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
2 รู้จกัแยกขอ้เทจ็จริง   คิดวิเคราะห์  สรุปเร่ืองราวจากการอ่าน การฟัง  การเขียน การดูอยา่ง

วจิารณญาณ  และมีเหตุผล 
3 สามารถน าภาษาไทยไปใชใ้นการด าเนินชีวิต สร้างสรรคง์านใหมี้คุณค่า น่าเช่ือถือ  และเป็นท่ี

ยอมรับของสังคม   
4 ส่งเสริมเจตคติท่ีดี รู้จกัอนุรักษภ์าษาไทยใหมี้คุณค่าและพฒันาไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
5 ผูเ้รียนรู้จกัใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการคน้ควา้หาความรู้ 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
การเขียนความเรียงข้ันสูง ( Extended -Essay )              รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6     เวลา   40  ช่ัวโมง 
 

ศึกษา  ภาษามีความส าคญัในการส่ือสาร  ผูเ้รียนจึงตอ้งเรียนรู้การใชภ้าษาท่ีมีแบบแผนเขียน
และเรียบเรียงความคิด  ขอ้คิดเห็น  การใหข้อ้เสนอเชิงวชิาการ  เขียนส่ือความให้เขา้ใจอยา่งมีขั้นตอน
เป็นความเรียงชั้นสูง (extended – Essay ) วธีิการเขียนช่ือเร่ือง ( Title)  ก าหนดประเด็นปัญหา 
(Research Question )  การเขียนค าน า (Introduction )  เขียนเน้ือเร่ือง (Body  of  Knowledge )และการ
เขียนบทสรุป ( Conduction )  
             โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการเขียนเรียบเรียงบทความ   เขียนบทคดัยอ่  เขียน
กิตติกรรมประกาศ  เขียนสารบญั  การอธิบายดว้ยแผนท่ี  แผนภาพ  แผนภูมิ  ภาพประกอบและตาราง
ประกอบการน าเสนอ  การเขียนเอกสารอา้งอิง  บรรณานุกรมและภาคผนวก 
           เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจวธีิการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอความรู้อยา่งมีระบบแบบแผนรู้จกั
น าความรู้ท่ีไดศึ้กษา  มาเขียนเรียบเรียงถ่ายทอดความรู้  ความคิดดว้ยภาษาท่ีถูกตอ้ง   ส่ือสารไดช้ดัเจน
และน าไปสู่การปฏิบติัในชีวติประจ าวนัจนเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยทัว่ไป 
ผลการเรียนรู้ 
1. เขียนช่ือเร่ืองและก าหนดประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
2. เขียนส่ือความบอกท่ีมาของช่ือเร่ืองท่ีศึกษา 
3. เขียนภาอธิบายความชดัเจนในการเขียนเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
4. มีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบวธีิการน าเสนอขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
5. เขา้ใจส่วนประกอบของความเรียงชั้นสูง 
6. ใชภ้าษาในการเขียนเรียบเรียงบทความไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
7. เขียนบทคดัยอ่  กิตติกรรมประกาศได ้
8. เขียนสารบญัเร่ือง  แผนท่ี  แผนภาพ  แผนภูมิภาพประกอบ  ตารางประกอบกา 
9. น าเสนอผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
10. เขียนเอกสารอา้งอิงและบรรณานุกรม  ถอ้ยค าและความคิดเห็นอา้งอิงอยา่งถูกวธีิ 
11. รวบรวมผลงานความเรียงน าเสนอเป็นรูปเล่มได ้
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
การสร้างโครงงาน  (CAS:Creativity, Actions, Service)                รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล             
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1                              เวลา  40  ช่ัวโมง                                                                      
 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์  หลกัการ  วธีิการ  กระบวนการท าโครงงานอยา่ง
ง่ายเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรม บริการสังคม เช่น การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายในโรงเรียนและชุมชน  
ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารมาช่วย ในการท าโครงงานอยา่งเป็นขั้นตอน 
              โดยอาศยักระบวนการสังเกต  กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแกปั้ญหา  

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการเรียนรู้ในการท างาน   รู้จกัท างานร่วมกนั
อยา่งมีความสุข  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีวนิยัในการท างานตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ วธีิการ กระบวนการในการท างานโครงงาน 
2. สามารถน าเทคโนโลยมีาใชแ้สวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง   
3.  บอกขั้นตอนและประโยชน์ของการท าโครงงานไดด้ว้ยวาจา 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
การสร้างโครงงาน  (CAS : Creativity, Actions, Service)               รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล             
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2                   เวลา  40  ช่ัวโมง                                                                      
 
  ศึกษาคน้ควา้ความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์  หลกัการ  วธีิการ  กระบวนการ          
 ท  าโครงงานอยา่งง่ายเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรม บริการสังคม เช่น การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายใน
โรงเรียน  วดั และชุมชน ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารมาช่วย ในการท าโครงงาน
อยา่งเป็นขั้นตอน 
              โดยอาศยักระบวนการสังเกต  กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแกปั้ญหา   

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการเรียนรู้ในการท างาน  รู้จกัท างานร่วมกนั
อยา่งมีความสุข  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีวนิยัในการท างานตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
ผลการเรียนรู้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ วธีิการ กระบวนการในการท างานโครงงาน 
2.  สามารถเรียนรู้กระบวนการท างานไดอ้ยา่งมีระบบ 
3. มีการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาหาความรู้และกระบวนการท างานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
การสร้างโครงงาน  (CAS : Creativity, Actions, Service)               รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล             
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3                   เวลา  40  ช่ัวโมง                                                                      
 
  ศึกษาคน้ควา้ความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์  หลกัการ  วธีิการ  กระบวนการท า
โครงงานอยา่งง่ายเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรม บริการสังคม เช่น การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายใน
โรงเรียนและชุมชนในการโดยมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารมาช่วย ในการท า
โครงงานอยา่งเป็นขั้นตอน สร้างหรือประดิษฐข์องใชอ้ยา่งง่าย เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน 
              โดยอาศยักระบวนการสังเกต  กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแกปั้ญหา   

เพื่อใหมี้ประสบการณ์ในการท างานอยา่งมีระบบ  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  
มีทกัษะในการเรียนรู้ในการท างาน   รู้จกัท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข  มีความคิดสร้างสรรค ์ผลิตผล
งานท่ีมีคุณภาพ มีความประณีตเรียบร้อย มีวนิยัในการท างาน ขยนัอดทน ตลอดจนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ วธีิการ กระบวนการในการท างานโครงงาน 
2.  แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
3. อธิบายขั้นตอน การท างานแบบโครงงานได ้  
4.  เขา้ร่วมกิจกรรม บริการสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
5.  สามารถประดิษฐข์องใชอ้ยา่งง่ายได ้
6.  เกิดความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
การสร้างโครงงาน  (CAS : Creativity, Actions, Service)              รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล             
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4                  เวลา  40  ช่ัวโมง                                                                      
 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์  หลกัการ  วธีิการ  กระบวนการท าโครงงานอยา่ง
สร้างสรรค ์เก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรม บริการสังคม  โดยน าความรู้และทกัษะการสร้างช้ินงานไป
ประยกุตใ์นการสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้และเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ 
สังคมมาช่วย ในการท าโครงงานอยา่งเป็นขั้นตอน 
              โดยอาศยักระบวนการสังเกต  กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแกปั้ญหา   

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการเรียนรู้ในการท างาน  รู้จกัท างานร่วมกนั
อยา่งมีความสุข  มีความคิดสร้างสรรค ์ รู้จกัท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข  ผลิตผลงาน อยา่งมีคุณภาพ 
มีความประณีตเรียบร้อย มีวินยัในการท างานตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ช้   ในชีวติประจ าวนัได ้
ผลการเรียนรู้ 
1.     มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ วธีิการ กระบวนการในการท างานโครงงาน 
2.     สามารถน าความรู้ในการสร้างช้ินงานไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   
3.     สามารถท าโครงงานตามขั้นตอนจากง่ายไปหายาก 
4.    มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
5.     สามารถประดิษฐข์องใชอ้ยา่งง่ายได ้
6.    เกิดความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
การสร้างโครงงาน  (CAS : Creativity, Actions, Service)                รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล             
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 5                                เวลา  40  ช่ัวโมง                                                                      
 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์  หลกัการ  วธีิการ  กระบวนการท าโครงงานอยา่ง
สร้างสรรค ์ เก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรม บริการสังคม  โดยน าความรู้และทกัษะการสร้างช้ินงานไป
ประยกุตใ์นการสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้และเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ 
สังคม  มาช่วยในการท าโครงงานอยา่งเป็นขั้นตอน 
              โดยอาศยักระบวนการสังเกต  กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแกปั้ญหา
หรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล เลือกวธีิการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือ
แผนท่ีความคิด (Mind Mapping)  

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการเรียนรู้ในการท างาน  รู้จกัท างานร่วมกนั
อยา่งมีความสุข  มีความคิดสร้างสรรค ์ ผลิตผลงานอยา่งมีคุณภาพ มีความประณีตเรียบร้อย มีจิต
สาธารณะ มีวนิยัในการท างานตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
ผลการเรียนรู้ 
1.    มีความรู้  ความเขา้ใจในกระบวนการท าโครงงานอยา่งสร้างสรรค ์
2.    สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการท างานอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้  
3.    เห็นคุณค่าของกระบวนการท างานกลุ่ม 
4.    น าความรู้ท่ีไดรั้บไปสร้างสรรคช้ิ์นงานไดอ้ยา่งมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
การสร้างโครงงาน  (CAS : Creativity, Actions, Service)               รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล             
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6                   เวลา  40  ช่ัวโมง                                                                      
 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์  หลกัการ  วธีิการ กระบวนการท าโครงงานอยา่ง
สร้างสรรค ์ เก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรม บริการสังคม  โดยน าความรู้และทกัษะการสร้างช้ินงานจาก
จินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวติประจ าวนั ไปประยกุตใ์นการสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้และเลือกใช้
เทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนัอยา่งมีจิตส านึกและความรับผดิชอบ            

โดยอาศยักระบวนการสังเกต  กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแกปั้ญหา
หรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล เลือกวธีิการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือ
แผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ในการออกแบบช้ินงานและน าเสนอผลงาน  

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ อธิบายหลกัการ  วธีิการพฒันาโครงงานเพื่อเพิ่มทกัษะใน
การเรียนรู้การท างาน  รู้จกัท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข  มีความคิดสร้างสรรค ์ ผลิตผลงานอยา่งมี
คุณภาพ มีความประณีตเรียบร้อย มีจิตสาธารณะ มีวนิยัในการท างานตลอดจนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย  ประโยชน์  วธีิการ  ขั้นตอนการท าโครงงาน 
2. ออกแบบ  สร้างช้ินงาน  น าเสนอผลงาน  โดยใชเ้ทคโนโลยสีร้างสรรค ์  
3. ท  ากิจกรรมบริการสังคม 
4. ท  างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
รวมทั้งหมด    4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
ส 11201  โลกศึกษา (Global  Education)                           รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1                                                          เวลา  40  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา  การเป็นพลโลก (Global  Education)  เสาะแสวงหาความรู้  มีทกัษะสร้างความรู้  ความ
เขา้ใจ  แนวคิดและความจ าเป็นของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความรับผดิชอบ  พฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดวเิคราะห์  ขอ้มูลข่าวสารและแนวคิดท่ีแตกต่าง   ตระหนกัถึงความส าคญัของบริบท
ระดบัทอ้งถ่ิน    เขา้ใจบทบาทของภาษา  ขนบธรรมเนียม  สถานท่ี  ศิลปะ  ศาสนาของตนเองและผูอ่ื้น
ในชาติ   การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict  Resolution)  เรียนรู้และเขา้ใจธรรมชาติของความ
ขดัแยง้  มีความรู้เก่ียวกบัความขดัแยง้ระดบัทอ้งถ่ิน    และวธีิการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายวธีิ  เขา้ใจการ
เจรจา  การประนีประนอม  การใหอ้ภยั  การเคารพและการเอ้ืออาทร  เขา้ใจรูปแบบลทัธิเผา่พนัธ์ุของ
ประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน    ความเป็นธรรมทางสังคม (Social  Justice)  เรียนรู้และเขา้ใจความส าคญั
ของความถูกตอ้งทางสังคม  ซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  และส่งเสริมความผาสุกของ
ประชาชน  ค่านิยมและการตระหนกัรับรู้สภาพการณ์ (Value  and  Perceptions)  เขา้ใจและเห็นคุณค่า  
มีเจตคติต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน  การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable  Development)  
เขา้ใจความจ าเป็นในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไม่ท าลายโลก  รู้จกัอนุรักษท์รัพยากร 
เพื่อคนรุ่นหลงั  สิทธิมนุษยชน  (Human  Rights)  เขา้ใจในสิทธิและความรับผดิชอบในระดบัทอ้งถ่ิน    
การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (Interdependence)  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งคน  ธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม  เศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงมีผลต่อความสัมพนัธ์ระดบัทอ้งถ่ิน  ความหลากหลาย 
(Diversity)  เขา้ใจความส าคญัของการยอมรับความแตกต่างดา้นขนบธรรมเนียม  วฒันธรรม  ประเพณี  
กระบวนการและวธีิการจดัการของแต่ละสังคม 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั  เก็บรวบรวมขอ้มูล  สรุปรายงาน  
แสวงหาขอ้มูล  สอบถามจากผูรู้้และเอกสารต าราต่าง ๆ  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได ้  
 เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทระดบัทอ้งถ่ิน    และการตดัสินใจ  มีความเขา้ใจ
ถึงผลกระทบของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อวฒันธรรม  เศรษฐกิจ  และสังคม  
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ผลการเรียนรู้ 
 1.   อธิบายขนบธรรมเนียมประเพณีระดบัทอ้งถ่ิน 
2. บอกวธีิการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสังคมได ้  
3. บอกคุณค่าของการมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในสิทธิมนุษยชน 
4. สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารเห็นคุณค่า  มีเจตคติท่ีดีต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
5. สามารถอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มได ้
6. อธิบายสิทธิและความรับผดิชอบในระดบัทอ้งถ่ิน   
รวมทั้งหมด    6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
ส 12201 โลกศึกษา  (Global Education )     รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่2                  เวลา  40 ช่ัวโมง 
 

  ศึกษา  การเป็นพลโลก (Global  Education)  เสาะแสวงหาความรู้  มีทกัษะสร้างความรู้  
ความเขา้ใจ  แนวคิดและความจ าเป็นของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พฒันาทกัษะกระบวนการคิด
วเิคราะห์  ขอ้มูลข่าวสารและแนวคิดท่ีแตกต่าง   ตระหนกัถึงความส าคญัของบริบทระดบัทอ้งถ่ิน    
เขา้ใจบทบาทของภาษา  ขนบธรรมเนียม  ศิลปะ  ศาสนาของตนเองและผูอ่ื้นในชาติ   การแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ (Conflict  Resolution)  เรียนรู้และเขา้ใจธรรมชาติของความขดัแยง้ในระดบัทอ้งถ่ิน    
และวธีิการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย  เขา้ใจการเจรจา  การประนีประนอม  เขา้ใจรูปแบบลทัธิเผา่พนัธ์ุ
ของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน    ความเป็นธรรมทางสังคม (Social  Justice)  เรียนรู้และเขา้ใจรากฐาน
ของการพฒันาของสังคมอยา่งย ัง่ยนื  และส่งเสริมความผาสุกของประชาชน  ค่านิยมและการตระหนกั
รับรู้สภาพการณ์ (Value  and  Perceptions)  เขา้ใจและเห็นคุณค่า  มีเจตคติต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ของประชาชน  การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable  Development)  เขา้ใจความจ าเป็นในการรักษาและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ  รู้จกัอนุรักษท์รัพยากร  เพื่อคนรุ่นหลงั  สิทธิมนุษยชน  (Human  Rights)  เขา้ใจ
ในสิทธิและความรับผดิชอบของสังคมในระดบัทอ้งถ่ิน    การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
(Interdependence)  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งคน  ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  เศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ระดบัทอ้งถ่ิน  ความหลากหลาย (Diversity)  เขา้ใจความส าคญัของการยอมรับความ
แตกต่างดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี  กระบวนการและวิธีการจดัการของแต่ละสังคม 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั  เก็บรวบรวมขอ้มูล  สรุปรายงาน  
แสวงหาขอ้มูล  สอบถามจากผูรู้้และเอกสารต าราต่าง ๆ  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได ้ 
 เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทระดบัทอ้งถ่ิน    และการตดัสินใจ  มีความเขา้ใจ
ถึงผลกระทบของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อวฒันธรรม  เศรษฐกิจ  และสังคม ท างานอยา่งผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข  คิดอยา่งมีเหตุผล  มีวนิยัในการท างานดว้ยตนเอง  เช่ือมัน่ในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
 1.   บอกขนบธรรมเนียมประเพณีระดบัทอ้งถ่ิน 
2. อธิบายการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสังคมได ้รู้จกัการให้อภยั  การเคารพและเอ้ืออาทร  
3. แสดงความคิดเห็นต่อการมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในสิทธิมนุษยชน 
4. วเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารอยา่งมีวจิารณญาณ 
5. สามารถปฏิบติัการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มได ้
6. อธิบายสิทธิและความรับผดิชอบและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้  
รวมทั้งหมด    6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
ส 13201  โลกศึกษา (Global  Education)                            รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3                                                           เวลา  40  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา  การเป็นพลโลก (Global  Education)  เสาะแสวงหาความรู้  มีทกัษะสร้างความรู้  ความ
เขา้ใจ  แนวคิดและความจ าเป็นของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความรับผดิชอบ  พฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดวเิคราะห์  ขอ้มูลข่าวสารและแนวคิดท่ีแตกต่าง   ตระหนกัถึงความส าคญัของบริบท
ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  เขา้ใจบทบาทของภาษา  ขนบธรรมเนียม  สถานท่ี  ศิลปะ  ศาสนาของ
ตนเองและผูอ่ื้นในชาติ   การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict  Resolution)  เรียนรู้และเขา้ใจธรรมชาติ
ของความขดัแยง้  และส่งเสริมความกลมเกลียว  มีความรู้เก่ียวกบัความขดัแยง้ระดบัทอ้งถ่ิน  
ระดบัประเทศ  และวธีิการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย  เขา้ใจการเจรจา  การประนีประนอม  การใหอ้ภยั  
การเคารพและการเอ้ืออาทร  เขา้ใจรูปแบบลทัธิเผา่พนัธ์ุของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน  และ
ระดบัประเทศ  ความเป็นธรรมทางสังคม (Social  Justice)  เรียนรู้และเขา้ใจความส าคญัของความ
ถูกตอ้งทางสังคม  ซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  และส่งเสริมความผาสุกของประชาชน  
ค่านิยมและการตระหนกัรับรู้สภาพการณ์ (Value  and  Perceptions)  เขา้ใจและเห็นคุณค่า  มีเจตคติต่อ
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน  การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable  Development)  เขา้ใจความ
จ าเป็นในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไม่ท าลายโลก  รู้จกัอนุรักษท์รัพยากรเพื่อคนรุ่นหลงั  
สิทธิมนุษยชน  (Human  Rights)  เขา้ใจในสิทธิและความรับผดิชอบในระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  การ
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (Interdependence)  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งคน  ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  
เศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงมีผลต่อความสัมพนัธ์ระดบัชาติ  ความหลากหลาย (Diversity)  เขา้ใจ
ความส าคญัของการยอมรับความแตกต่างดา้นขนบธรรมเนียม  วฒันธรรม  ประเพณี  กระบวนการ
และวธีิการจดัการของแต่ละสังคม 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั  เก็บรวบรวมขอ้มูล  สรุปรายงาน  
แสวงหาขอ้มูล  สอบถามจากผูรู้้และเอกสารต าราต่าง ๆ  ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต  และจากแหล่งเรียนรู้
ในทอ้งถ่ิน  และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนรุ่นหลงัได ้
 เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  และการตดัสินใจ           
มีความเขา้ใจถึงผลกระทบของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อวฒันธรรม  เศรษฐกิจ  และสังคม ตระหนกัถึง
แนวคิดต่อเร่ืองราวต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 
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ผลการเรียนรู้ 
1. บอกขนบธรรมเนียม  สถานท่ี  ศิลปะ  และศาสนาของตน 
2. อธิบายการใหอ้ภยั  การเคารพและการเอ้ืออาทร 
3. เห็นคุณค่าของการมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัของสิทธิมนุษยชน 
4. สามารถอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มได ้
5. ร่วมกนัอภิปรายสิทธิและความรับผดิชอบในระดบัทอ้งถ่ิน  และระดบัชาติ 
6. บอกหนา้ท่ีของพลเมืองระดบัทอ้งถ่ิน  และระดบัชาติ 
7. ยอมรับความแตกต่างและยอมรับผลกระทบของขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม 
รวมทั้งหมด    7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
ส 14201  โลกศึกษา (Global  Education)               รายวชิาเติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่4                                                             เวลา  40  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา  การเป็นพลโลก (Global  Education)  เสาะแสวงหาความรู้  มีทกัษะสร้างความรู้  ความ
เขา้ใจ  แนวคิดและความจ าเป็นของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความรับผดิชอบ  พฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดวเิคราะห์  ขอ้มูลข่าวสารและแนวคิดท่ีแตกต่าง   ตระหนกัถึงความส าคญัของบริบท
ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  เขา้ใจบทบาทของภาษา  ขนบธรรมเนียม  สถานท่ี  ศิลปะ  ศาสนาของ
ตนเองและผูอ่ื้นในชาติ   การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict  Resolution)  เรียนรู้และเขา้ใจธรรมชาติ
ของความขดัแยง้  และส่งเสริมความกลมเกลียว  มีความรู้เก่ียวกบัความขดัแยง้ระดบัทอ้งถ่ิน  
ระดบัประเทศ  และวธีิการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย  เขา้ใจการเจรจา  การประนีประนอม  การใหอ้ภยั  
การเคารพและการเอ้ืออาทร  เขา้ใจรูปแบบลทัธิเผา่พนัธ์ุของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน  และ
ระดบัประเทศ  ความเป็นธรรมทางสังคม (Social  Justice)  เรียนรู้และเขา้ใจความส าคญัของความ
ถูกตอ้งทางสังคม  ซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  และส่งเสริมความผาสุกของประชาชน  
ค่านิยมและการตระหนกัรับรู้สภาพการณ์ (Value  and  Perceptions)  เขา้ใจและเห็นคุณค่า  มีเจตคติต่อ
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน  การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable  Development)  เขา้ใจความ
จ าเป็นในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไม่ท าลายโลก  รู้จกัอนุรักษท์รัพยากรเพื่อคนรุ่นหลงั  
สิทธิมนุษยชน  (Human  Rights)  เขา้ใจในสิทธิและความรับผดิชอบในระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  การ
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (Interdependence)  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งคน  ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  
เศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงมีผลต่อความสัมพนัธ์ระดบัชาติ  ความหลากหลาย (Diversity)  เขา้ใจ
ความส าคญัของการยอมรับความแตกต่างดา้นขนบธรรมเนียม  วฒันธรรม  ประเพณี  กระบวนการ
และวธีิการจดัการของแต่ละสังคม 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั  เก็บรวบรวมขอ้มูล  สรุปรายงาน  
แสวงหาขอ้มูล  สอบถามจากผูรู้้และเอกสารต าราต่าง ๆ  ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต  และจากแหล่งเรียนรู้
ในทอ้งถ่ิน  และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนรุ่นหลงัได ้
 เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  และการตดัสินใจ          
มีความเขา้ใจถึงผลกระทบของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อวฒันธรรม  เศรษฐกิจ  สังคม และใหมี้ส่วน
ร่วมกบักิจกรรมของชุมชน 
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ผลการเรียนรู้ 
1. สืบคน้ขนบธรรมเนียม  สถานท่ี  ศิลปะ  และศาสนาของตน 
2. สามารถบอกการใหอ้ภยั  การเคารพและความเอ้ืออาทร 
3. เห็นคุณค่าของการมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั  และเห็นคุณค่าสิทธิมนุษยชน 
4. สามารถอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มได ้

5. อธิบายสิทธิและความรับผดิชอบในระดบัทอ้งถ่ิน  และระดบัชาติ 
6. บอกหนา้ท่ีของพลเมืองระดบัทอ้งถ่ิน  และระดบัชาติ 

7. เปรียบเทียบความแตกต่างและยอมรับผลกระทบของขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
ส 15201  โลกศึกษา (Global  Education)               รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5                                                             เวลา  40  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษา  การเป็นพลโลก (Global  Education)  เสาะแสวงหาความรู้  มีทกัษะสร้างความรู้  ความ
เขา้ใจ  แนวคิดและความจ าเป็นของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความรับผดิชอบ  พฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดวเิคราะห์  ขอ้มูลข่าวสารและแนวคิดท่ีแตกต่าง   ตระหนกัถึงความส าคญัของบริบท
ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  เขา้ใจบทบาทของภาษา  ขนบธรรมเนียม  สถานท่ี  ศิลปะ  ศาสนาของ
ตนเองและผูอ่ื้นในชาติ   การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict  Resolution)  เรียนรู้และเขา้ใจธรรมชาติ
ของความขดัแยง้  และส่งเสริมความกลมเกลียว  มีความรู้เก่ียวกบัความขดัแยง้ระดบัทอ้งถ่ิน  
ระดบัประเทศ  และวธีิการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย  เขา้ใจการเจรจา  การประนีประนอม  การใหอ้ภยั  
การเคารพและการเอ้ืออาทร  เขา้ใจรูปแบบลทัธิเผา่พนัธ์ุของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน  และ
ระดบัประเทศ  ความเป็นธรรมทางสังคม (Social  Justice)  เรียนรู้และเขา้ใจความส าคญัของความ
ถูกตอ้งทางสังคม  ซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  และส่งเสริมความผาสุกของประชาชน  
ค่านิยมและการตระหนกัรับรู้สภาพการณ์ (Value  and  Perceptions)  เขา้ใจและเห็นคุณค่า  มีเจตคติต่อ
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน  การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable  Development)  เขา้ใจความ
จ าเป็นในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไม่ท าลายโลก  รู้จกัอนุรักษท์รัพยากรเพื่อคนรุ่นหลงั  
สิทธิมนุษยชน  (Human  Rights)  เขา้ใจในสิทธิและความรับผดิชอบในระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  การ
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (Interdependence)  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งคน  ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  
เศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงมีผลต่อความสัมพนัธ์ระดบัชาติ  ความหลากหลาย (Diversity)  เขา้ใจ
ความส าคญัของการยอมรับความแตกต่างดา้นขนบธรรมเนียม  วฒันธรรม  ประเพณี  กระบวนการ
และวธีิการจดัการของแต่ละสังคม 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั  เก็บรวบรวมขอ้มูล  สรุปรายงาน  
แสวงหาขอ้มูล  สอบถามจากผูรู้้และเอกสารต าราต่าง ๆ  ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต  และจากแหล่งเรียนรู้
ในทอ้งถ่ิน  และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนรุ่นหลงัได ้
 เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  และการตดัสินใจ          
มีความเขา้ใจถึงผลกระทบของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อวฒันธรรม  เศรษฐกิจ  สังคม และใหมี้ส่วน
ร่วมกบักิจกรรมของชุมชน 
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ผลการเรียนรู้ 
1. แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
2. สามารถคิดวเิคราะห์  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  คิดสร้างสรรค ์และมีวสิัยทศัน์ 
3. แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
4. สามารถสร้างและสรุปองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
5. ถ่ายทอดความรู้แก่ผูอ่ื้นได ้
6. ตระหนกัในค่านิยมพื้นฐานและคุณธรรม จริยธรรม 
7. สามารถสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
8. เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้นร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 
รวมทั้งหมด    8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 

 
ส 16201  โลกศึกษา  (Global Education )    รายวชิาเพิม่เติมความเป็นสากล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6                  เวลา  40  ช่ัวโมง 
 

 ศึกษา  การเป็นพลโลก (Global Citizenship)  เสาะแสวงหาความรู้ มีทกัษะสร้างความรู้ความ
เขา้ใจ  แนวคิดและความจ าเป็นของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความรับผดิชอบ  พฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร  และแนวคิดท่ีแตกต่าง  ซ่ึงส่งผา่นส่ือและแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวของโลก  ตระหนกัถึงความส าคญัของบริบทโลก  ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  เขา้ใจ
บทบาทของภาษา  ขนบธรรมเนียม  สถานท่ี  ศิลปะ  ศาสนาของตนเองและผูอ่ื้นในโลก  การแกปั้ญหา
ความขดัแยง้  (Conflict Resolution)  เรียนรู้และเขา้ใจธรรมชาติของความขดัแยง้  ผลกระทบของการ
พฒันาและเหตุผลความจ าเป็นของการแกปั้ญหา  มีความรู้เก่ียวกบัความขดัแยง้ระดบัทอ้งถ่ิน  
ระดบัประเทศ  ระดบันานาชาติ  และวธีิแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย  เขา้ใจการเจรจา   การประนีประนอม  
การใหอ้ภยั  การเคารพและความเอ้ืออาทร  เขา้ใจรูปแบบลทัธิเผา่พนัธ์ุของประชาชนทัว่โลก  ตลอด
พื้นท่ีและส่ิงแวดลอ้มของประชาชนระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก  ความเป็นธรรมทางสังคม (Social 
Justice)  เรียนรู้และเขา้ใจความส าคญัของความเสมอภาค ความถูกตอ้ง  ความโปร่งใส  ส าหรับทุกคน
ในสังคมเดียวกนัและระหวา่งสังคม  ค่านิยมและการตระหนกัรับรู้สภาพการณ์ (Vale and Perceptions) 
รู้จกัประเมินวกิฤตและผลกระทบต่อประชาชนในระดบัโลก  การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  (Sustainable 
Development)  เขา้ใจความจ าเป็นในการักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวติโดยไม่ท าลายโลกรู้จกัอนุรักษ์
ทรัพยากร  มีความรู้และรับผิดชอบในสังคม  สิทธิมนุษยชน (Human Right) รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ
มนุษยชน  รวมถึงสนธิสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิเด็กและเยาวชน  เขา้ใจและรับรู้เก่ียวกบัการ
ประชุมขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิเด็กและเยาวชน  ค าประกาศดา้นสิทธิมนุษยชนของ
ยโุรปและกฎหมายสิทธิมนุษยชน  การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (Interdependence)  เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคน ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  เศรษฐกิจและสังคมซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระดบัชุมชน
โลก  เขา้ใจผลกระทบของกระแสโลกาภิวตัน์และทางเลือกท่ีแตกต่างกนัทั้งระดบับุคคลจนถึงระดบั
โลก  ความหลากหลาย (Diversity) รู้และเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความสัมพนัธ์ของ
มนุษยชาติ  ในบริบทของสิทธิมนุษยชน  เขา้ใจความส าคญัดา้นขนบธรรมเนียม  วฒันธรรม  ประเพณี 
วธีิการและการจดัการของแต่ละสังคมในทอ้งถ่ิน ในแต่ละภาคของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ   
ในโลก 
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โดยจดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั  เก็บรวบรวม  ขอ้มูล  สรุปรายงาน  

ทดลองปฏิบติัจริง การเก็บรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐาน  แสวงหาขอ้มูล  สอบถามจากผูรู้้และเอกสาร
ต าราต่าง ๆ  ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต  และจากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  และประเทศต่าง ๆ ในโลกและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนรุ่นหลงัได ้ ส่ือสารกบัประเทศต่าง ๆ ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทของโลก  ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  และการ
ตดัสินใจ  เห็นคุณค่าของความขดัแยง้สามารถแสดงความคิดเห็นและด าเนินการใหเ้ป็นกระบวนการ
สร้างสรรคศ์กัยภาพ  เห็นคุณค่าของการมีโอกาสท่ีเท่าเทียม  มีเจตคติท่ีดีต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขและแกปั้ญหาได ้  ตรงต่อเวลา  มีวนียัท างานไดด้ว้ยตนเองและ 
มีขนัติต่อความหลากหลายและไม่เลือกปฏิบติั 
ผลการเรียนรู้ 
1. แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
2. สามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  คิดสร้างสรรค ์วสิัยทศัน์สร้างสรรค ์  
    และมี  วสิัยทศัน์ 
3. แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
4. สามารถสร้างและสรุปองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
5. อธิบายความรู้  เผยแพร่แก่ผูอ่ื้นและชุมชนได ้
6. ตระหนกัถึงค่านิยมพื้นฐานและคุณธรรม จริยธรรม 
7. สามารถสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
8. เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น 
9.  สามารถคิดตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

10. อธิบายการเป็นพลเมืองท่ีดีการอยูร่่วมกนัในสังคม 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนพฒันาตนเองตามศกัยภาพ  พฒันาอยา่งรอบ

ดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผูมี้
ศีลธรรม  มีระเบียบวินยั  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจดัการ
ตนเองได ้ และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 

 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ไดจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โดยแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ  ดงัน้ี 

 1.  กจิกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้รู้จกัตนเอง  รู้รัก
ส่ิงแวดลอ้ม  สามารถคิดตดัสินใจ  คิดแกปั้ญหา  ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียนและ
อาชีพ  สามารถปรับตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียนทั้งยงัเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  นกัเรียนทุกคนตอ้ง
เขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว  30  ชัว่โมง  ต่อปีการศึกษา 

 
 แนวการจัดกจิกรรมแนะแนว 
        การจดักิจกรรมแนะแนวมีองคป์ระกอบ  3  ดา้น ดงัน้ี 
  1.  ด้านการศึกษา  ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองในดา้นการเรียนอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ
รู้จกัแสวงหาและใชข้อ้มูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มี
นิสัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวธีิการเรียนรู้และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2.  ด้านการงานและอาชีพ  ใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตนเองในทุกดา้น  รู้และเขา้ใจโลกของ
งานอาชีพอยา่งหลากหลาย  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีการเตรียมตวัสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อ
ประกอบอาชีพท่ีตนเองมีความถนดัและสนใจ 
  3.  ด้านชีวติและสังคม  ใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  
รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวติท่ีดีมีคุณภาพ  มีทกัษะและสามารถ
ปรับตวัให้ด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 2.  กจิกรรมนักเรียน   เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้ระเบียบวนิยั  ความเป็น
ผูน้ าผูต้ามท่ีดี  ความรับผิดชอบ  การท างานร่วมกนั  การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจท่ีเหมาะสม  ความ
มีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันกนัเอ้ืออาทรและสมานฉนัท ์ โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ  
ความถนดั  และความสนใจของผูเ้รียน  ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน  ไดแ้ก่  ก่ีศึกษา
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วเิคราะห์วางแผน  ปฏิบติัตามแผน  ปฏิบติัตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการท างาน  เนน้การท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน  บริบทของสถานศึกษาและ
ทอ้งถ่ิน  กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 
  2.1  กิจกรรมลูกเสือ  ยวุกาชาด 
  2.2  กิจกรรมชมรม 
 2.1  กจิกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกจิกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด           
40  ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
 
 แนวการจัดกจิกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด 
  กจิกรรมลูกเสือ  ยดึตามวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ  ตามพระราชบญัญติั
ลูกเสือ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2528  (มาตรา 7)  และปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  วา่ดว้ยการ
ปกครอง  หลกัสูตรและวชิาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.  2509  ไดก้ าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาลูกเสือทั้งทาง
กาย  สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรม  ใหเ้ป็นพลเมืองดี  มีความรับผดิชอบ  ช่วยสร้างสรรคส์ังคมใหมี้
ความเจริญกา้วหนา้  เพื่อความสงบสุขและความมัน่คงของประเทศชาติ  ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1) ใหมี้นิสัยในการสังเกต จดจ า  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง 
2) ใหซ่ื้อสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวินยั  และเห็นเห็นใจผูอ่ื้น 
3) ใหรู้้จกับ าเพญ็ตน  เพื่อสาธารณประโยชน์ 
4) ใหรู้้จกัท าการฝีมือ  และฝึกฝนใหท้ ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5) ใหรู้้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วฒันธรรม  และความมัน่คงของ

ประเทศชาติ 
 

กิจกรรมลูกเสือ  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังระเบียบวินยัและกฎเกณฑ์เพื่อการอยูร่่วมกนั  ให้
รู้จกัเสียสละและบ าเพญ็ประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงการจดักิจกรรม
ลูกเสือ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  รวมทั้ งสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  โรงเรียนอนุบาลนครพนมไดก้ าหนดหลกัสูตรเป็น 
2 ประเภท  ดงัน้ี 
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ประเภทลูกเสือ ช้ันเรียน กจิกรรม วชิาพเิศษ 
ลูกเสือส ารอง ป.1 

 
ป.2 
ป.3 

เตรียมลูกเสือ 
ดาวดวงท่ี 1 
ดาวดวงท่ี 2 
ดาวดวงท่ี 3 

มี 18 วิชา  ใช้บูรณาการเขา้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ลูกเสือสามญั ป.4 
ป.5 
ป.6 

ลูกเสือตรี 
ลูกเสือโท 
ลูกเสือเอก 

มี 54 วิชา  ใช้บูรณาการเขา้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
 กิจกรรมยุวกาชาด  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั  ความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี  
ความรับผดิชอบ  การท างานร่วมกนั  การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกนั  การประนีประนอม  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความ
สมบูรณ์พร้อมทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  เป็นตน้ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนมไดก้ าหนดหลกัสูตรเป็น 2 ระดบั  ดงัน้ี 

- ยวุกาชาดระดบั 1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
- ยวุกาชาดระดบั 2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

หลกัสูตรยวุกาชาด  ประกอบดว้ย 4 กลุ่มกิจกรรม  1  กิจกรรมพิเศษ  คือ 
1. กลุ่มกจิกรรมกาชาดและยุวกาชาด  ประกอบดว้ย 

1.1  กาชาดสากล 
1.2  สภากาชาดไทย 
1.3   ยวุกาชาด 

2.  กลุ่มกจิกรรมสุขภาพ  ประกอบดว้ย 
2.1  สุขภาพ 
2.2  การป้องกนัชีวิตและสุขภาพ 

3.  กลุ่มกจิกรรมสัมพนัธภาพและความเข้าใจอนัดี  ประกอบดว้ย 
   3.1  ความสามคัคีและความพร้อมเพรียง 

3.2  ความมีระเบียบวนิยั 
         3.3  สัมพนัธภาพและความเขา้ใจอนัดี 
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4.กลุ่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์  ประกอบดว้ย 
  4.1  การบ าเพญ็ประโยชน์ 
   4.2  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

             5. กจิกรรมพเิศษ  เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างทกัษะความสามารถ  ความถนดัและความ
สนใจของผูเ้รียนโดยเฉพาะ  จดัในลกัษณะการอยูค่่ายทั้งค่ายกลางวนัและค่ายพกัแรม  การเดินทางไกล  
เป็นตน้ 
 

2.2  กจิกรรมชมรม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกจิกรรมชมรม  40  ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
แนวการจัดกจิกรรมชมรม   
      การบริหารงาน การจดักิจกรรมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน ใหมี้ประสิทธิภาพ 

และบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร  โรงเรียนประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียน ไดเ้ลือกกิจกรรมตามความ
สนใจ โรงเรียนเสนอให้นกัเรียนเลือก หรือนกัเรียนท่ีมีความสนใจ ตรงกนั รวมกลุ่มกนัเสนอขอเปิด
กิจกรรมจากโรงเรียนก็ได ้เรียกช่ือเป็นชุมนุมหรือชมรม โรงเรียนอนุบาลนครพนมไดจ้ดัเป็นชมรม
ใหก้บันกัเรียนท่ีสนใจ สมคัรเรียนร่วมกนัมีครูท่ีปรึกษา  โดยมีแนวทางท่ีด าเนินงานดงัน้ี 

     1.  กิจกรรมชมรมในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ไดแ้ก่ 
 -    ชมรมรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 -    ชมรมรักภาษา 
    2.  กิจกรรมชมรมในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 -   ชมรมรักภาษาไทย 
 -   ชมรมมือนอ้ยคอยพิทกัษ ์
    3.  กิจกรรมชมรมในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
 -   ชมรมรักสุขภาพ 
 -   ชมรมรักภาษาถ่ิน 
    4.  กิจกรรมชมรมในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 -   ชมรมรักสุขภาพ 
 -   ชมรมรักภาษาไทย 
 -   ชมรมวา่ยน ้า 
 -   ชมรมวทิยาศาสตร์นอ้ย 
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   5.  กิจกรรมชมรมในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
 -   ชมรมคณิตคิดสนุก 
 -   ชมรมสนุกสร้างสรรคก์บัวทิยาศาสตร์ 
 -   ชมรมภาษาพาสนุก 
 -  ชมรม English  Club 
 -  ชมรมนกัประดิษฐน์อ้ย 
 -   ชมรมรักษสุ์ขภาพ 
 -   ชมรมผูพ้ิชิตกลไก 
   6.  กิจกรรมชมรมในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
 -   ชมรมกลวทิยาศาสตร์(Science  Show) 
 -   ชมรมรักภาษา 
 -   ชมรมคณิตคิดสนุก 
 -   ชมรมหุ่นยนต ์
 -   ชมรมดนตรี 
 
3.  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้

รู้จกับ าเพญ็ตน ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร 
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสา
พฒันาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม  เป็นตน้ 

การจดักิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์สามารถน าไปสอดแทรก หรือบูรณาการ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ไดต้ามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีการท ากิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ให้ผูเ้รียนรายงาน แสดงการเขา้ร่วมกิจกรรม 
และมีผูรั้บรองผล การเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์  10  ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 

 
แนวการจัดกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  มี  3  รูปแบบ 

1. จดัท าโครงการ ท่ีใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม นอกเหนือจากการเรียนปกติ            
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีอยูใ่นลกัษณะ เพื่อสังคม หรือสาธารณประโยชน์ 

2. จดัท าเป็นกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม วนัส าคญัทาง 
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ราชการหรือกิจกรรมท่ีน านกัเรียนออกท าประโยชน์ร่วมกบัชุมชน หน่วยงานราชการ หรือองคก์รอ่ืน ๆ  
3. จดัใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมตามความตอ้งการ  โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษากิจกรรม  

เช่น รวมกลุ่มอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม พฒันาชุมชน/ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
แนวทางการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
หลกัการประเมิน 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 

2551  เป็นกระบวนการประเมินจากการปฏิบติักิจกรรมและผลงาน / ช้ินงาน ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริงโดย  

-  ให้ผูเ้รียนไดค้น้หาศกัยภาพของตนเอง การท างานกลุ่ม  ทกัษะการอยูร่่วมกนั และ
การมีจิตสาธารณะ 

-  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน เช่น ครู ผูป้กครอง เพื่อนนกัเรียน 
-  สถานศึกษามีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล และพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง 
แนวทางการประเมิน 
โรงเรียนมีแนวทางในการด าเนินการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดงัน้ี 

1. การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายกิจกรรม  มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
1.1  ตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
1.2  ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จากการปฏิบติักิจกรรม และผลงาน/ช้ินงาน  ของ
ผูเ้รียน ตามสภาพจริง 
1.3  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม  ปฏิบติักิจกรรมมีผลงาน/ช้ินงานอยูใ่นระดบัผา่น 
1.4  ผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผา่นตามเกณฑ์การเขา้ร่วมกิจกรรม  หรือเกณฑ์การ
ปฏิบติักิจกรรมและผลงาน/ช้ินงานของผูเ้รียนหรือทั้งสองเกณฑ์  ถือว่าไม่ผ่านการ
ประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ผูส้อนตอ้งด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจน
ผา่น  ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินในปีการศึกษานั้น  ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่น
ดุลพินิจของโรงเรียน 

2.  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อการตดัสิน 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นการประเมินการผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นราย

ปี/รายภาค  เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเล่ือนชั้นและประมวลผลรวม
ในปีสุดทา้ยเพื่อการจบแต่ละระดบัการศึกษา  โดยการด าเนินการ  ดงัน้ี 
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 2.1  ก าหนดให้ผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการร่วมกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนของผูเ้รียนทุกคนตลอดระดบัการศึกษา 

 2.2  ผูรั้บผิดชอบสรุปและตดัสินผลการร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลตามเกณฑ์ทีก าหนด  เกณฑ์การจบแต่ละระดบัการศึกษา ผูเ้รียนจะตอ้งผ่านกิจกรรม 3 
กิจกรรมส าคญั  ดงัน้ี 

  1)  กิจกรรมแนะแนว 
  2)  กิจกรรมนกัเรียน  ไดแ้ก่ 

 (1)  กิจกรรมลูกเสือ 
 (2)  กิจกรรมยวุกาด 
 (3)  กิจกรรมชมรม 

  2.3  น าเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนเพื่อใหเ้ห็นชอบ 
  2.4  เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุมติัผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ผา่นเกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศึกษา 
 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกจิกรรม 
 ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและผา่นเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

1. ก าหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
ก าหนดไว ้ 2 ระดบั  คือ ผา่น (ผ)  และไม่ผา่น (มผ) 

2. ก าหนดประเด็นการประเมินใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรมและก าหนด
เกณฑก์ารผา่นการประเมิน  ดงัน้ี 
2.1  เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินรายกิจกรรม 

ผา่น  หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑป์ฏิบติักิจกรรม   
                         และมีผลงานผา่นเกณฑร้์อยละ 80 
ไม่ผา่น  หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ ไม่ผา่น 
                        การปฏิบติักิจกรรม  หรือมีผลงานช้ินงาน/คุณลกัษณะเป็นไปตาม 
                        เกณฑท่ี์ก าหนด 

     2.2  เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายปี/รายภาค 
ผา่น  หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ผ” ในกิจกรรมส าคญั                        

ทั้ง 3  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 
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ไม่ผา่น  หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “มผ” ในกิจกรรมส าคญักิจกรรม
ใดกิจกรรมหน่ึงจาก  3 กิจกรรม  คือ  กิจกรรม แนะแนว  กิจกรรม
นกัเรียน  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 

     2.3  เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อจบระดบัการศึกษา 
ผา่น  หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ผ” ทุกชั้นปีในระดบัการศึกษานั้น 

   ไม่ผา่น  หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “มผ” บางชั้นระดบัการศึกษานั้น 
เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

1. การตัดสินผลการเรียน 
1.1 ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 
1.2 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั 
1.3 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา  ผา่นเกณฑ ์1  ข้ึนไป 
1.4 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมิน  “ผา่น” ในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และ

เขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

2.  การให้ระดับผลการเรียนรายวชิา 
การตดัสินผลการเรียนรายวชิาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใหร้ะดบัผลการเรียน                  
8  ระดบั  ระดบัคุณภาพพร้อมค าบรรยาย  ซ่ึงเป็นรายละเอียดของระดบัคุณภาพ  ดงัน้ี 
4       หมายถึง  ผลการเรียนดีเยีย่ม    ไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ  80  ข้ึนไป 
3.5   หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก     ไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 – 79 
3      หมายถึง  ผลการเรียนดี     ไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ  70 - 74 
2.5   หมายถึง  ผลการเรียนค่อนขา้งดี    ไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ  65 – 69 
2      หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ    ไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ  60 – 64 
1.5   หมายถึง  ผลการเรียนพอใช ้   ไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ  55 – 59 
1   หมายถึง  ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นต ่า   ไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ  50 – 54 
0      หมายถึง  ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่า   ไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ  0 – 49 
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               การประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียน  และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์น้ันให้           
ผลการประเมินน้ันเป็นผ่านและไม่ผ่าน  กรณีทีผ่่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยีย่ม  ดี  และผ่าน 
ดังนี ้

1. การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียนเพือ่การเลือ่นช้ันและจบการศึกษา  ก าหนด
เกณฑ์การตัดสินการตัดสินเป็น 4 ระดับ  และความหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 
ดีเยีย่ม หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวเิคราะห์       
                     และเขียนท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเ่สมอ 
ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวเิคราะห์           
                    และเขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
ผ่าน หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวเิคราะห์      
                    และเขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ  แต่ยงัมีขอ้บกพร่องบางประการ 
ไม่ผ่าน หมายถึง  ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวเิคราะห์       
                    และเขียนหรือถา้มีผลงาน  ผลงานนั้นยงัมีขอ้บกพร่องท่ีตอ้งไดรั้บ  
                    การปรับปรุงแกไ้ขหลายประการ  

2. การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์รวมทุกคุณลกัษณะเพือ่การเลือ่นข้ันและจบ
การศึกษา  ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน 4 ระดับ  และความหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 
ดีเยีย่ม หมายถึง  ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะจนเป็นนิสัย  และน าไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนัเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม  โดยพิจารณาจากผล
การประเมินระดบัดีเยีย่ม  จ  านวน  5- 8  คุณลกัษณะ  และไม่มีคุณลกัษณะใด
ไดผ้ลประเมินต ่ากวา่ระดบัดี 

ดี หมายถึง  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ เพื่อใหเ้ป็นการ
ยอมรับของสังคม  โดยพิจารณาจาก 
1.  ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยี่ยม  จ  านวน  1 – 4 คุณลกัษณะ                 

และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินต ่ากวา่ระดบัดี  หรือ 
2. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม  จ  านวน  4 คุณลกัษณะ                        

และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินต ่ากวา่ระดบัผา่น  หรือ 
3. ไดผ้ลการประเมินระดบัดี  จ  านวน  5 - 8 คุณลกัษณะ                              

และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินต ่ากวา่ระดบัผา่น 
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                    ผ่าน  หมายถึง  ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีสถานศึกษา   
                                          ก าหนดโดยพิจารณาจาก 

1. ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น จ านวน  5 - 8 คุณลกัษณะ                              
และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินต ่ากวา่ระดบัผา่น  หรือ 

2. ไดผ้ลการประเมินระดบัดี  จ  านวน  4  คุณลกัษณะ                              
และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินต ่ากวา่ระดบัผา่น 

                  ไม่ผ่าน หมายถึง  ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัไดไ้ม่ครบตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี   
             สถานศึกษาก าหนด  โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบัไม่ผา่น      
             ตั้งแต่  1  คุณลกัษณะ 
 

3.  การเลือ่นช้ัน 
เม่ือส้ินปีการศึกษา  ผูเ้รียนจะไดรั้บการเล่ือนชั้นเม่ือมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

3.1 ผูเ้รียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  ของเวลาเรียน 
                    ทั้งหมด  คือจ านวน  160  วนั 

3.2 ผูเ้รียนมีผลการประเมินผา่นทุกรายวชิาพื้นฐาน ตั้งแต่ระดบั 1 ข้ึนไป 
3.3 ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียน  คุณลกัษณะ    

                     อนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 

4.  การเรียนซ ้าช้ัน 
ผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นรายวชิาจ านวนมากและมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน 

ระดบัชั้นเรียนท่ีสูงข้ึน  สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเ้รียนซ ้ าชั้น  เม่ือผูเ้รียนขาดคุณสมบติั  
ดงัน้ี 

4.1 มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80  ของเวลาเรียนทั้งปี  คือ จ านวนวนันอ้ยกวา่ 160  วนั 
4.2 ผูเ้รียนมีผลการประเมินผา่นมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  ไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนด 
4.3 ผูเ้รียนมีผลการประเมินรายวิชา  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   

วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  อยูใ่นระดบัไม่ผา่น 
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5. การสอนซ่อมเสริม 
โรงเรียนจะสอนซ่อมเสริม  เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง  กรณีท่ีผูเ้รียนมีความรู้  ทกัษะ 

กระบวนการเจตคติ/คุณลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด    สถานศึกษาตอ้งจดัสอนซ่อมเสริม
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ  เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้ เป็นการให้โอกาสแก่ผุเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันา  โดยจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

              

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

 โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ก าหนดเกณฑก์ารจบการศึกษา  ดงัน้ี 
 1.  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐาน  จ  านวน  5,040  ชัว่โมง  และรายวชิาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม 
จ านวน  480  ชัว่โมง  และมีผลการประเมินรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติมผา่น
ทุกรายวชิา   
 2.  ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียน ระดบั  “ผา่น” ข้ึนไป  
              3.  ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ระดบั  “ผา่น” ข้ึนไป   
             4.  ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและไดรั้บการตดัสินผลการเรียน“ผา่น”                
ทุกกิจกรรม 
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ค าสั่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม  เขต 1 
ท่ี         /  2552 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครพนม 
………………………………………….….. 

เพื่อใหก้ารบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นไปอยา่ง มี
ประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 4  มาตรา  27                 
ท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนา้ท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตร  เพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติ  การด ารงชีวติและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ  ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัสภาพของปัญหาในชุมชน  และสังคม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   เพื่อ
เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 

อาศยัอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
และงานวชิาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544  ขอ้  5  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม  
เขต 1    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
นครพนม  ดงัน้ี 

1.  นายถาวร  จ  าปา               ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายชาญชยั  ศรีเจริญ              รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นายส าเร็จ  รามางกรู                 รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  กรรมการ  
4. นางสาวจนัทร์ฉาย   อุปพงษ ์ ครู   กรรมการ 
5. นางกิติยา  ท ามาน   ครู   กรรมการ 
6.  นางพงษสุ์ดา  วาสนะสมสิทธ์ิ  ครู   กรรมการ 
7. นางจริญญา  เกษมสุข   ครู   กรรมการ 
8. นายสมพงค ์ อภิวฒันานุกูล  ครู   กรรมการ 

 9.  นางสุดสวาท  ทองสอดแสง  ครู   กรรมการ  
 10. นางภสัรา  ฐานวเิศษ   ครู   กรรมการ 

11. นางสมเพชร   ศรีสุราช  ครู   กรรมการ 
12. นางจรัสศรี  กุลสุวรรณ  ครู   กรรมการ 
13.  นางเพชรา  ศรีทองทา  ครู   กรรมการ 
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14.  นางนวลยงค ์  สุวรรณราช  ครู   กรรมการ 
15.  นางจรัสศรี  ประสิทธิสา  ครู   กรรมการ 
16.  นางวจิิตรา  ลีสี   ครู   กรรมการ 
17.  นางวาณี  กุลสิงห์  ผูแ้ทนกรรมการสถานศึกษา ฯ   กรรมการ 
18.  นายโอภาส  สุมนารถ ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 
19.  ด.ต. ประพนัธ์   สอทา ผูป้กครองนกัเรียน  กรรมการ 
20.  นางวริาวรรณ  สุวรรณมาโจ   ผูแ้ทนชุมชน   กรรมการ 
21.  นางกลัยา  ราสา               รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
22. นางนวลนอ้ย  แสนกลา้  ครู               กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ใหก้รรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1. วางแผนการด าเนินงานวชิาการ   ก าหนดสาระรายละเอียดของหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา  

และแนวการจดัสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษา   ใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สภาพเศรษฐกิจสังคมศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

2. จดัท าคู่มือการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการของสถานศึกษา  นิเทศ  ก ากบั  ติดตาม ให้
ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร  การจดักระบวนการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  และการ
แนะแนวใหส้อดคลอ้ง  และเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร  การจดักระบวนการ
เรียนรู้ การวดัและการประเมินผล  การแนะแนวใหเ้ป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินงาน
ของหลกัสูตร 

4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องคก์รต่างๆและชุมชน  เพื่อใหก้ารใช้
หลกัสูตรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

5. ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรแก่นกัเรียน  ผูป้กครองชุมชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   
และน าขอ้มูลป้อนกลบัจากฝ่ายต่างๆ  มาพิจารณา  เพื่อการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของ
สถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7.  ติดตามผลการเรียนของนกัเรียนรายบุคคล  ระดบัชั้น  ระดบัช่วงชั้นและระดบักลุ่มวชิาใน

แต่ละปีการศึกษา  เพื่อปรับปรุง  แกไ้ข  และพฒันาการด าเนินงานดา้นต่างๆของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบติังานของครู  และการบริหารหลกัสูตร

ระดบั 
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สถานศึกษาในรอบปีท่ีผา่นมา  แลว้ใชผ้ลการประเมินเพื่อวางแผน  พฒันาการปฏิบติังานของครูและ
การบริหารหลกัสูตร  ปีการศึกษาต่อไป 
 9.  รายงานผลการปฏิบติังานและผลการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา โดยเนน้ผลการ
พฒันาคุณภาพนกัเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบั
เหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

สั่ง   ณ  วนัท่ี           พฤษภาคม    พ.ศ.   2552   

(ลงช่ือ)   
( นายณรงค ์ ชิณสาร ) 

                                     ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม   เขต  1 
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ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลนครพนม 

ท่ี 24 / 2553 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553 

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

     ดว้ยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการยกระดบัโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2553-2555 โรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน   จ  านวน 500 โรงเรียนทัว่ประเทศ และโรงเรียนอนุบาลนครพนม ไดรั้บคดัเลือก             
ในการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้การด าเนินการส าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง
โรงเรียนมาตรฐานสากล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนอนุบาลนครพนม ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นายถาวร   จ  าปา            ผูอ้  านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 

  2. นางกลัยา   ราสา                      รองผูอ้  านวยการโรงเรียน          รองประธานกรรมการ 
3. สิบเอกชาญชยั   ศรีเจริญ          รองผูอ้  านวยการโรงเรียน          กรรมการ 
4. นายส าเร็จ  รามางกูร              รองผูอ้  านวยการโรงเรียน          กรรมการ 
5. นางภสัรา  ฐานวเิศษ                  ครู  ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
6. นางสาวจนัทร์ฉาย   อุปพงษ ์     ครู  ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
7. นางนวลนอ้ย  แสนกลา้             ครู  ช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ให้ค  าแนะน า  ขอ้เสนอแนะ ในการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล 
              ใหด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและส าเร็จสมบูรณ์ 

2.  คณะท างานจัดท าและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล 
1.  นางกลัยา    ราสา         รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ    หวัหนา้คณะท างาน 
2.  นางนวลนอ้ย  แสนกลา้       ครู หวัหนา้งานวชิาการโรงเรียน  ผูช่้วยหวัหนา้คณะท างาน 
3.  นางสาวจนัทร์ฉาย อุปพงษ ์ ครู  หวัหนา้โครงการ MEP          ผูช่้วยหวัหนา้คณะท างาน 
4.  นางสมพิศ  แวงโสธรณ์       ครู  ช านาญการพิเศษ              คณะท างาน 
5.  นางรววิรรณ  พงษพ์วงเพชร ครู  ช านาญการพิเศษ                   คณะท างาน 



 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครพนม                                                                                                                              
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1  อ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 
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6.  นางกญัวรา  อารีรัตน์                  ครู  ช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
7.  นางวภิาษณีย ์ ทรัพยสิ์ทธ์ิ           ครู  ช านาญการ            คณะท างาน 
8.  นางภสัรา  ฐานวเิศษ                   ครู  ช านาญการพิเศษ            เลขานุการคณะท างาน 
 

หน้าที ่     จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล หลกัสูตรพิเศษภาษาองักฤษ (MEP)            
                หลกัสูตรพิเศษภาษาเวยีดนาม เพื่อใชจ้ดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3.  คณะท างานจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล  ระดับปฐมวยั 
1.  นางกลัยา    ราสา        รองผูอ้  านวยการ โรงเรียน           หวัหนา้คณะท างาน 
2.  นางนวลนอ้ย  แสนกลา้     ครู หวัหนา้งานวชิาการโรงเรียน     ผูช่้วยหวัหนา้คณะท างาน 
3.  นางสุภารัตน์  ทศศะ          ครู  หวัหนา้ศูนยป์ฐมวยัตน้แบบ     ผูช่้วยหวัหนา้คณะท างาน 
4. นางภทัรวริน  ธนินกฤติโชติ      ครู  ช านาญการพิเศษ                      คณะท างาน         
5.  นางบงัอร  ผลาพฤกษ ์              ครู  ช านาญการพิเศษ                      คณะท างาน         
6.  นางอนงค ์ เวยีรชยั                    ครู  ช านาญการพิเศษ                      คณะท างาน         
7.  นางสาววราวลัย ์ แก่นจนัทร์     ครู  ช านาญการพิเศษ                      คณะท างาน         
8.  นางสุมาลี  โรจนวเิชียร             ครู  ช านาญการพิเศษ                      คณะท างาน         
9.  นางนุ่ม  ฝ่ายพนอม                    ครู  ช านาญการพิเศษ                     คณะท างาน         
10.  นางวนิดา  ทุมประเสน            ครู  ช านาญการพิเศษ                      คณะท างาน         
11.  นางประไพ  บุษมงคล             ครู  ช านาญการพิเศษ                  เลขานุการคณะท างาน 
12.  นางกุลรัตน์  ศรีเจริญ               ครู  ช านาญการพิเศษ         ผูช่้วย เลขานุการคณะท างาน  

 
 ขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง ปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี   
 
      สั่ง     ณ  วนัท่ี   12   เดือน  มีนาคม     พ.ศ.  2553 
 
 
     ลงช่ือ   

                                                                  ( นายถาวร   จ  าปา ) 
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม 

 
 
 
 


