
 

 
 

 

หลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยาฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 

 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล าปาง เขต ๑ 
สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



 

 

ประกาศโรงเรียนไตรภพวิทยา 
 

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

โรงเรียนไตรภพวิทยา โดยคณะท างานจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ประกอบด๎วย 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  คณะอนุกรรมการกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลุํม และ
คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน รับผิดชอบด าเนินการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา 
พุทธศักราช  ๒๕๕๓   โดยน าสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นที่จัดท าโดยคณะท างานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาล าปาง เขต ๑  และสํวนที่สถานศึกษาได๎จัดเตรียมไว๎ผนวกเข๎ากับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๓    

ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ได๎รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนไตรภพวิทยา ครั้งที่๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  จึงประกาศให๎
ใช๎หลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๕๔   ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 

 

           

 นางอรพิน   ศรีสวรรค๑  
ผู๎อ านวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา 

 

 

 

 

 

 
 



 

ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
ให๎เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎  สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 
โครงสร๎างหลักสูตร  เกณฑ๑การวัดผลประเมินผล  และเพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ ในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ตลอดจนก าหนดสมรรถนะส าคัญ  ๕  ประการ และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑  ๘  ประการ ของผู๎เรียน 

โดยมีนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเพื่อเข๎าสูํยุคศตวรรษที่  ๒๑  โดยมุํงสํงเสริมผู๎เรียน
ให๎มีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  มีทักษะการคิดวิเคราะห๑  สร๎างสรรค๑  มีทักษะด๎านเทคโนโลยี  
สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่น  และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมโลกได๎อยํางสันติ  มีวิสัยทัศน๑                 
มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ให๎เป็นมนุษย๑ที่มีความสมบูรณ๑ทั้งด๎านรํางกาย  ความรู๎  
คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  และเป็นพลโลกที่ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข  มีความร๎ูและทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น
ตํอการศึกษา ตํอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  บนพื้นฐาน
ความเชื่อวํา  ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 

โรงเรียนไตรภพวิทยาได๎จัดท าหลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๓ โดยน าเอา
มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางระดับชาติที่ประกอบด๎วยตัวชี้วัดชั้นปี  และสาระการเรียนรู๎แกนกลางมา
ผนวกเข๎ากับสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นที่ก าหนดขึ้นโดยคณะท างานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ล าปาง เขต ๑  และผนวกเข๎ากับความต๎องการของคณะครูแตํละกลุํมสาระที่ได๎สอบถามความคิดเห็น
จากนักเรียน ผู๎ปกครอง ในปีการศึกษาที่ผํานมา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียนไตรภพวิทยาพิจารณาแล๎วเห็นวํา 
ค าอธิบายรายวิชาของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ยังไมํชัดเจน จึงได๎ปรับปรุงในสํวนน้ีใหมํ  ท าให๎
หลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๔  มีความสมบูรณ๑มากขึ้น  
เหมาะสมที่จะเป็นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  เพื่อให๎นักเรียนของโรงเรียนไตรภพวิทยาเป็น
คนดี มีคุณธรรม  มีความรู๎ ความสามารถ มีสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ได๎แกํ  ความสามารถในการ
สื่อสาร  ความสามารถในการคิด    ความสามารถในการแก๎ปัญหา    ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต   
และความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี     ตลอดจนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค๑  ๘ ประการ ได๎แกํ       
รักชาติ  ศาสน๑  กษัตริย๑   ซื่อสัตย๑สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู๎    อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน            
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นและสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคม
โลกได๎อยํางสันติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนไตรภพวิทยามุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียน   มีคุณธรรม จริยธรรม  รู้หน้าที่                              

มีความรับผิดชอบ   คิดดี  ท าดี  มีวินัย  มุ่งให้เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย  ด ารงไว้
ซึ่งความเป็นไทย  มีสุขนิสัยที่ดี  รู้จักดูแลสุขภาพกายและใจ   น าไปสู่การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและ               
มีความสุข  ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑.  ความสามารถในการสื่อสาร   เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร   มีวัฒนธรรมในการ

ใช๎ภาษาถํายทอดความคิด  ความร๎ู ความเข๎าใจ ความร๎ูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูล
ขําวสารและประสบการณ๑อันจะเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาตํอรอง
เพื่อลดปัญหาความขัดแย๎งตํางๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยเหตุผลและความถูกต๎อง  
ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ค านึงถึงผลกระทบที่ม ตํอตนเองและสังคม 

๒.  ความสามารถในการคิด   เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห๑  การคิดสังเคราะห๑  การคิด
อยํางสร๎างสรรค๑  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสูํการสร๎างองค๑ความรู๎
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม  

๓.  ความสามารถในการแก๎ปัญหา    เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตํางๆ              
ที่เผชิญได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข๎อมูลสารสนเทศ  เข๎าใจ
ความสัมพันธ๑ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑ตํางๆ ในสังคม  แสวงหาความรู๎  ประยุกต๑ความรู๎            
มาใช๎ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบ                  
ที่เกิดขึ้นตํอตนเอง  สังคม  และสิ่งแวดล๎อม 

๔.  ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต    เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตํางๆ ไปใช๎
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  การเรียนรู๎อยํางตํอเน่ือง  การท างาน  และการอยูํ
รํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางบุคคล  การจัดการปัญหาและ                  
ความขัดแย๎งตํางๆ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค๑ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น   

๕.  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี    เป็นความสามารถในการเลือกและใช๎เทคโนโลยี             
ด๎านตํางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด๎านการเรียนรู๎           
การสื่อสาร  การท างาน  การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค๑  ถูกต๎อง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. รักชาติ  ศาสน๑  กษัตริย๑   ๒. ซื่อสัตย๑สุจริต 
๓. มีวินัย     ๔. ใฝ่เรียนรู๎  
๕. อยูํอยํางพอเพียง    ๖. มุํงมั่นในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย    ๘. มีจิตสาธารณะ 

  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยาฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
โครงสร้างชั้นปี 

หลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยาฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 
ระดับประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โครงสร้างหลักสูตร 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  ( ชั่วโมง / ปี ) 
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๔๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๘๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
     ๒.  กิจกรรมนักเรียน  
               ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๔๐ 
               ชุมนุมตามความสนใจ ๔๐ 
     ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ สอดแทรกในกิจกรรมแนะแนว 

และกิจกรรมนักเรียน 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๐๐ 

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๑.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๒.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๓.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอํานภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๔.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๕.  กิจกรรมพัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยี   ๔๐  ชั่วโมง  

รวมเวลา           ๒๐๐  ชั่วโมง 
 
  
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตร 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  ( ชั่วโมง / ปี ) 
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒๔๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๘๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
     ๒.  กิจกรรมนักเรียน  
               ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๔๐ 
               ชุมนุมตามความสนใจ ๔๐ 
     ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ สอดแทรกในกิจกรรมแนะแนว 

และกิจกรรมนักเรียน 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๐๐ 

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๑.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๒.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๓.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอํานภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๔.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๕.  กิจกรรมพัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยี   ๔๐  ชั่วโมง  

รวมเวลา           ๒๐๐  ชั่วโมง 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตร 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  ( ชั่วโมง / ปี ) 
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๒๔๐ 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๘๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
     ๒.  กิจกรรมนักเรียน  
               ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๔๐ 
               ชุมนุมตามความสนใจ ๔๐ 
     ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ สอดแทรกในกิจกรรมแนะแนว 

และกิจกรรมนักเรียน 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๐๐ 

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๑.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๒.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๓.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอํานภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๔.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๕.  กิจกรรมพัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยี   ๔๐  ชั่วโมง  

รวมเวลา           ๒๐๐  ชั่วโมง 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตร 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  ( ชั่วโมง / ปี ) 
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๑๔๒๐๑ คณิตคิดสนุก ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๘๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
     ๒.  กิจกรรมนักเรียน  
               ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๔๐ 
               ชุมนุมตามความสนใจ ๔๐ 
     ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ สอดแทรกในกิจกรรมแนะแนว 

และกิจกรรมนักเรียน 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๐๐ 

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๑.  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร๑   ๔๐  ชั่วโมง  
๒.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย  ๔๐  ชั่วโมง  
๓.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๔.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๕.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอํานและเขียนภาษาอังกฤษ ๔๐  ชั่วโมง  

รวมเวลา           ๒๐๐  ชั่วโมง  
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตร 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  ( ชั่วโมง / ปี ) 
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๑๕๒๐๑ คณิตคิดสนุก ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๘๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
     ๒.  กิจกรรมนักเรียน  
                ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๔๐ 
                ชุมนุมตามความสนใจ ๔๐ 
     ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ สอดแทรกในกิจกรรมแนะแนว 

และกิจกรรมนักเรียน 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๐๐ 

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๑.  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร๑   ๔๐  ชั่วโมง  
๒.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย  ๔๐  ชั่วโมง  
๓.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๔.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๕.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอํานและเขียนภาษาอังกฤษ ๔๐  ชั่วโมง  

รวมเวลา           ๒๐๐  ชั่วโมง 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตร 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  ( ชั่วโมง / ปี ) 
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๑๖๒๐๑ คณิตคิดสนุก ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๘๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
     ๒.  กิจกรรมนักเรียน  
                ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๔๐ 
                ชุมนุมตามความสนใจ ๔๐ 
     ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ สอดแทรกในกิจกรรมแนะแนว 

และกิจกรรมนักเรียน 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๐๐ 

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๑.  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร๑   ๔๐  ชั่วโมง  
๒.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย  ๔๐  ชั่วโมง  
๓.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๔.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ๔๐  ชั่วโมง  
๕.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอํานและเขียนภาษาอังกฤษ ๔๐  ชั่วโมง  

รวมเวลา           ๒๐๐  ชั่วโมง 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 
หลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา 

พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา  ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑                                                                        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาการอํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง ข๎อความ วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็ก    
ข๎อความและหนังสือตามความสนใจ  การอํานจับใจความ  การเลําเร่ืองยํอ  และ การวิเคราะห๑เร่ืองที่อําน  
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ๑ส าคัญ  การเขียนอักษรไทย  การคัดลายมือ  การเขียนสื่อสาร  การปฏิบัติตาม
ค าแนะน าและค าสั่ง    การฟังและการดู  การแสดงความคิดเห็น  การพูดสื่อสาร  การฟังวรรณกรรมร๎อยแก๎ว
และร๎อยกรองส าหรับเด็ก  การทํองบทอาขยานและบทร๎อยกรอง  บอกความหมายของค า   และข๎อความที่
อําน  ตอบค าถาม  เลําเร่ืองยํอ  คาดคะเนเหตุการณ๑จากเร่ืองที่อําน  และน าเสนอเร่ืองที่อําน บอก
ความหมายของเคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ๑ส าคัญ ปฏิบัติตนในการอําน  การเขียน  การฟัง  การดูและ
การพูด  อยํางถูกต๎อง   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   เขียนสื่อสารด๎วยค าและประโยคงํายๆ             
ฟังค าแนะน า   ค าสั่งงํายๆ  และปฏิบัติตาม  ตอบค าถามและเลําเร่ืองที่ฟังและดูเร่ืองที่เป็นความรู๎และ
ความบันเทิง  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกจากเร่ืองที่ฟังและดู   พูดสื่อสารได๎ตามวัตถุประสงค๑   
บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต๑ และเลขไทย  เขียนสะกดค า  และบอกความหมายของค า  
เรียบเรียง  ค าเป็นประโยคงํายๆ    พูดและเขียนตํอค าคล๎องจอง  บอกข๎อคิดที่ได๎จากการอํานหรือการฟัง
วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด    และบทร๎อยกรองตามความ
สนใจ ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญใน
จังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการสื่อสาร            
การสืบค๎นข๎อมูล การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

เห็นคุณคําของการอําน การเขียน การพูด การดูและการฟัง    มีนิสัยรักการอําน  รักการเขียน            
มีความตั้งใจในการอํานและการเขียน  มีสมาธิที่ดีในการอําน  การฟัง การดู และการพูด   เขียนด๎วยตัว
บรรจง  มีความคิดสร๎างสรรค๑ในการเขียน  มีความกระตือรือร๎น  มีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทย           
เห็นคุณคําของวรรณกรรมของไทย   เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทย       

ตัวชี้วัด    
ท ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ , ป.๑/๖ , ป.๑/๗ , ป.๑/๘     
ท ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓     
ท ๓.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕     
ท ๔.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔     
ท ๕.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  

 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา  ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
รหัสวิชา  ท ๑๒๑๐๑                                                                        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาการอํานออกเสียงค า   ค าคล๎องจอง   ข๎อความ   วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับ
เด็ก    ข๎อความและหนังสือตามความสนใจ  การอํานจับใจความ  การเลําเร่ืองยํอ  และ การวิเคราะห๑เร่ือง
ที่อําน  เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ๑ส าคัญ  การเขียนอักษรไทย  การคัดลายมือ  การเขียนสื่อสาร  การ
ปฏิบัติตามค าแนะน าและค าสั่ง    การฟังและการดู  การแสดงความคิดเห็น  การพูดสื่อสาร  การฟังวรรณกรรม
ร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็ก   การทํองบทอาขยาน และบทร๎อยกรอง  บอกความหมายของค า         
และข๎อความที่อําน  ตอบค าถาม  เลําเร่ืองยํอ  คาดคะเนเหตุการณ๑จากเร่ืองที่อําน  และน าเสนอเร่ืองที่
อําน  บอกความหมายของเคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ๑ส าคัญ ปฏิบัติตนในการอําน  การเขียน  การฟัง  
การดูและการพูด  อยํางถูกต๎อง   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   เขียนสื่อสารด๎วยค าและประโยคงํายๆ  
ฟังค าแนะน า   ค าสั่งงํายๆ  และปฏิบัติตาม  ตอบค าถามและเลําเร่ืองที่ฟังและดู     เร่ืองที่เป็นความรู๎และ
ความบันเทิง  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกจากเร่ืองที่ฟังและดู   พูดสื่อสารได๎ตามวัตถุประสงค๑   
บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต๑ และเลขไทย    เขียนสะกดค า  และ   บอกความหมายของค า  
เรียบเรียง  ค าเป็นประโยคงํายๆ    พูดและเขียนตํอค าคล๎องจอง  บอกข๎อคิดที่ได๎จากการอํานหรือการฟัง
วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด    และบทร๎อยกรองตามความ
สนใจ ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญใน
จังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการสื่อสาร การ
สืบค๎นข๎อมูล การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

เห็นคุณคําของการอําน การเขียน การพูด การดูและการฟัง    มีนิสัยรักการอําน  รักการเขียน  มี
ความตั้งใจในการอํานและการเขียน  มีสมาธิที่ดีในการอําน  การฟัง การดู และการพูด   เขียนด๎วยตัว
บรรจง มีความคิดสร๎างสรรค๑ในการเขียน  มีความกระตือรือร๎น  มีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทย  เห็น
คุณคําของวรรณกรรมของไทย   เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทย       
 

ตัวชี้วัด    
ท ๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , ป.๒/๘     
ท ๒.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔    
ท ๓.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗      
ท ๔.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕     
ท ๕.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓      
 

 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา  ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
รหัสวิชา  ท ๑๓๑๐๑                                                                        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาการอํานออกเสียงค า   ค าคล๎องจอง   ข๎อความ   วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับ
เด็ก    ข๎อความและหนังสือตามความสนใจ  การอํานจับใจความ  การเลําเร่ืองยํอ  และ การวิเคราะห๑เร่ือง
ที่อําน  เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ๑ส าคัญ  การเขียนอักษรไทย  การคัดลายมือ  การเขียนสื่อสาร  การ
ปฏิบัติตามค าแนะน าและค าสั่ง    การฟังและการดู  การแสดงความคิดเห็น  การพูดสื่อสาร  การฟังวรรณกรรม
ร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็ก   การทํองบทอาขยาน และบทร๎อยกรอง  บอกความหมายของค า         
และข๎อความที่อําน  ตอบค าถาม  เลําเร่ืองยํอ  คาดคะเนเหตุการณ๑จากเร่ืองที่อําน  และน าเสนอเร่ืองที่
อําน  บอกความหมายของเคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ๑ส าคัญ ปฏิบัติตนในการอําน  การเขียน  การฟัง  
การดูและการพูด  อยํางถูกต๎อง   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   เขียนสื่อสารด๎วยค าและประโยคงํายๆ  
ฟังค าแนะน า   ค าสั่งงํายๆ  และปฏิบัติตาม  ตอบค าถามและเลําเร่ืองที่ฟังและดู     เร่ืองที่เป็นความรู๎และ
ความบันเทิง  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกจากเร่ืองที่ฟังและดู   พูดสื่อสารได๎ตามวัตถุประสงค๑   
บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต๑ และเลขไทย    เขียนสะกดค า  และ   บอกความหมายของค า  
เรียบเรียง  ค าเป็นประโยคงํายๆ    พูดและเขียนตํอค าคล๎องจอง  บอกข๎อคิดที่ได๎จากการอํานหรือการฟัง
วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด    และบทร๎อยกรองตามความ
สนใจ ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญใน
จังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการสื่อสาร การ
สืบค๎นข๎อมูล การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

เห็นคุณคําของการอําน การเขียน การพูด การดูและการฟัง    มีนิสัยรักการอําน  รักการเขียน  มี
ความตั้งใจในการอํานและการเขียน  มีสมาธิที่ดีในการอําน  การฟัง การดู และการพูด   เขียนด๎วยตัว
บรรจง มีความคิดสร๎างสรรค๑ในการเขียน  มีความกระตือรือร๎น  มีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทย  เห็น
คุณคําของวรรณกรรมของไทย   เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทย       

   
ตัวชี้วัด   
ท ๑.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗ , ป.๓/๘    
ท ๒.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖  
ท ๓.๑  ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖     
ท ๔.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖   
ท ๕.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔     

  
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา  ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
รหัสวิชา  ท ๑๔๑๐๑                                                                        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง   ความหมายของค า ประโยค และส านวน
การตอบค าถาม  การสรุปความร๎ูและข๎อคิด  การแยกข๎อเท็จจริงข๎อคิดเห็น  การคาดคะเนเหตุการณ๑โดย
ระบุเหตุผลประกอบจากเร่ืองที่อําน    การอํานเร่ืองสั้นตามเวลาที่ก าหนด   การอํานหนังสือที่มีคุณคํา
ตามความสนใจ  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด   การเขียนสื่อสาร  เรียงความ  ยํอ
ความ  จดหมายสํวนตัว  เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร๎างสรรค๑   และการเขียนแผนภาพโครงเร่ือง  
แผนภาพความคิดจากเร่ืองที่อําน การกรอกแบบรายการตํางๆ  การจ าแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น  ต้ัง
ค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  การพูดสรุปความ  การพูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็นและความรู๎สึก   
การรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดูและการสนทนา  การสะกดค าในบริบท
ตํางๆ  ชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค  การใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า  การแตํงประโยค
ให๎ถูกต๎องตามหลักภาษา   การแตํงบทร๎อยกรองและค าขวัญ    การบอกความหมายของส านวน   การ
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น    การปฏิบัติตนในการอําน การเขียน  การฟัง การดูและการ
พูด   เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง ชัดเจนและเหมาะสม   เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน  แตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา   เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่นได๎   ระบุข๎อคิดจากนิทานพื้นบ๎าน หรือนิทานคติธรรม  อ ธิบายข๎อคิดจากการอํานเพื่อน าไปใช๎ใน
ชีวิตจริง   ร๎องเพลงพื้นบ๎าน  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ  
ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัด
ล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการสื่อสาร การ
สืบค๎นข๎อมูล การบันทึกข๎อมูล การรายงาน การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ การอภิปรายและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ๎

เห็นคุณคําของการอําน การเขียน การพูด การดูและการฟัง    มีนิสัยรักการอําน  รักการเขียน  มี
มารยาทในการอําน  การเขียน  การพูด  การฟังและการดู  มีความตั้งใจในการอํานหนังสือ มีความคิด
สร๎างสรรค๑ในการเขียน  ร๎ูจักค๎นคว๎าหาความรู๎  มีความซาบซึ้งในภาษาไทยและภาษาถิ่น 

ตัวชี้วัด    
ท ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗ , ป.๔/๘   
ท ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒     
ท ๓.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖     
ท ๔.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗   
ท ๕.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ 

  
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา  ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
รหัสวิชา  ท ๑๕๑๐๑                                                                        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง   ความหมายของค า ประโยค และส านวน
การตอบค าถาม  การสรุปความร๎ูและข๎อคิด  การแยกข๎อเท็จจริงข๎อคิดเห็น  การคาดคะเนเหตุการณ๑โดย
ระบุเหตุผลประกอบจากเร่ืองที่อําน    การอํานเร่ืองสั้นตามเวลาที่ก าหนด   การอํานหนังสือที่มีคุณคํา
ตามความสนใจ  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด   การเขียนสื่อสาร  เรียงความ  ยํอ
ความ  จดหมายสํวนตัว  เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร๎างสรรค๑   และการเขียนแผนภาพโครงเร่ือง  
แผนภาพความคิดจากเร่ืองที่อําน การกรอกแบบรายการตํางๆ  การจ าแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น  ต้ัง
ค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  การพูดสรุปความ  การพูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็นและความรู๎สึก   
การรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดูและการสนทนา  การสะกดค าในบริบท
ตํางๆ  ชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค  การใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า  การแตํงประโยค
ให๎ถูกต๎องตามหลักภาษา   การแตํงบทร๎อยกรองและค าขวัญ    การบอกความหมายของส านวน   การ
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น    การปฏิบัติตนในการอําน การเขียน  การฟัง การดูและการ
พูด   เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง ชัดเจนและเหมาะสม   เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน  แตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา   เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่นได๎   ระบุข๎อคิดจากนิทานพื้นบ๎าน หรือนิทานคติธรรม  อ ธิบายข๎อคิดจากการอํานเพื่อน าไปใช๎ใน
ชีวิตจริง   ร๎องเพลงพื้นบ๎าน  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ  
ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัด
ล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการสื่อสาร การ
สืบค๎นข๎อมูล การบันทึกข๎อมูล การรายงาน การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ การอภิปรายและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ๎

เห็นคุณคําของการอําน การเขียน การพูด การดูและการฟัง    มีนิสัยรักการอําน  รักการเขียน  มี
มารยาทในการอําน  การเขียน  การพูด  การฟังและการดู  มีความตั้งใจในการอํานหนังสือ มีความคิด
สร๎างสรรค๑ในการเขียน  ร๎ูจักค๎นคว๎าหาความรู๎  มีความซาบซึ้งในภาษาไทยและภาษาถิ่น 

ตัวชี้วัด     
ท ๑.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗ , ป.๕/๘   
ท ๒.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗ , ป.๕/๘ , ป.๕/๙    
ท ๓.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕    
ท ๔.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗   
ท ๕.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔  

 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา  ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
รหัสวิชา  ท ๑๖๑๐๑                                                                        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง   ความหมายของค า ประโยค และส านวน
การตอบค าถาม  การสรุปความร๎ูและข๎อคิด  การแยกข๎อเท็จจริงข๎อคิดเห็น  การคาดคะเนเหตุการณ๑โดย
ระบุเหตุผลประกอบจากเร่ืองที่อําน    การอํานเร่ืองสั้นตามเวลาที่ก าหนด   การอํานหนังสือที่มีคุณคํา
ตามความสนใจ  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด   การเขียนสื่อสาร  เรียงความ  ยํอ
ความ  จดหมายสํวนตัว  เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร๎างสรรค๑   และการเขียนแผนภาพโครงเร่ือง  
แผนภาพความคิดจากเร่ืองที่อําน การกรอกแบบรายการตํางๆ  การจ าแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น  ต้ัง
ค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  การพูดสรุปความ  การพูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็นและความรู๎สึก   
การรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดูและการสนทนา  การสะกดค าในบริบท
ตํางๆ  ชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค  การใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า  การแตํงประโยค
ให๎ถูกต๎องตามหลักภาษา   การแตํงบทร๎อยกรองและค าขวัญ    การบอกความหมายของส านวน   การ
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น    การปฏิบัติตนในการอําน การเขียน  การฟัง การดูและการ
พูด   เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง ชัดเจนและเหมาะสม   เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน  แตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา   เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่นได๎   ระบุข๎อคิดจากนิทานพื้นบ๎าน หรือนิทานคติธรรม  อ ธิบายข๎อคิดจากการอํานเพื่อน าไปใช๎ใน
ชีวิตจริง   ร๎องเพลงพื้นบ๎าน  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ  
ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัด
ล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการสื่อสาร การ
สืบค๎นข๎อมูล การบันทึกข๎อมูล การรายงาน การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ การอภิปรายและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ๎

เห็นคุณคําของการอําน การเขียน การพูด การดูและการฟัง    มีนิสัยรักการอําน  รักการเขียน  มี
มารยาทในการอําน  การเขียน  การพูด  การฟังและการดู  มีความตั้งใจในการอํานหนังสือ มีความคิด
สร๎างสรรค๑ในการเขียน  ร๎ูจักค๎นคว๎าหาความรู๎  มีความซาบซึ้งในภาษาไทยและภาษาถิ่น 

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

ท ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘ , ป.๖/๙    
ท ๓.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕     
ท ๔.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖     
ท ๕.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔           

 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
รายวิชา  คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
รหัสวิชา  ค ๑๑๑๐๑                                                                        เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาเพื่อน าไประยุกต๑ใช๎ในสาระการเรียนรู๎ 
 จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐   การใช๎จ านวน บอกปริมาณ การเขียน  การอํานตัวเลขฮินดูอารบิก 
และตัวเลขไทยแสดงจ านวน  คําประจ าหลักการเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวน การใช๎
เคร่ืองหมาย  =      >   <   การเรียงล าดับจ านวน    

การบวก การลบ บวก ลบระคน และโจทย์ปัญหา  ความหมายของการบวก และการใช๎
เคร่ืองหมายบวก การบวกที่ไมํมีการทด ความหมายของการลบ และการใช๎เคร่ืองหมายลบ การลบที่            
ไมํมีการกระจาย   การบวก ลบระคน โจทย๑ปัญหา  การบวก ลบระคน และ การสร๎างโจทย๑ปัญหา        
การบวก ลบ  จากสถานการณ๑บูรณาการกาดหมั้วคัวงาย วันสุนทรภูํ  

แบบรูปและความสัมพันธ์ การสังเกตล าดับของจ านวนการนับเพิ่มทีละ ๑ และทีละ ๒             
การนับลดทีละ ๑ ล าดับของรูปทรงเรขาคณิต และแบบรูปอ่ืนๆ ที่สัมพันธ๑กันในลักษณะของรูปรําง                  
ขนาด และสี   

การวัดความยาวและระยะทาง   การวัดความยาว ความสูง และระยะทางโดยใช๎เคร่ืองมือที่มี 
หนํวยวัดไมํใชํหนํวยมาตรฐาน  
 การชั่ง  การชั่งโดยใช๎เคร่ืองชั่งที่มีหนํวยไมํใชํมาตรฐาน การแก๎ปัญหา 
 การตวง  การตวงโดยใช๎เคร่ืองตวงที่มีหนํวยไมํใชํมาตรฐาน การแก๎ปัญหา 
 เวลา  การแบํงชํวงเวลาในแตํละวันและจ านวนวันและชื่อวันในหนึ่งสัปดาห๑การอํานปฏิทิน  
 การเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์  การจัดกลุํมเรขาคณิต  
 ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญใน
จังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี           
โดยใช๎กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ กระบวนการคิด กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูล การบันทึก
ข๎อมูล การรายงาน การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะทางคณิตศาสตร๑ ท างานอยํางมีระบบ  มีระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและ           
มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑  

ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑     ป.๑/๑ , ป.๑/๒  ค ๑.๒    ป.๑/๑ , ป.๑/๒ 
ค ๒.๑    ป.๑/๑ , ป.๑/๒  ค ๓.๑    ป.๑/๑  
ค ๔.๑    ป.๑/๑ , ป.๑/๒   ค ๖.๑    ป.๑/๑ - ป.๑/๖   รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
    
                                 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
รายวิชา  คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
รหัสวิชา  ค ๑๒๑๐๑                                                                        เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
              ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาเพื่อน าไประยุกต๑ใช๎ในสาระการเรียนรู๎  
              จ านวนนับ ๑ ถึง ๑,๐๐๐ และ ๐ การใช๎ตัวเลขแสดงจ านวน การเขียนการอํานตัวเลขฮินดูอารบิก 
และตัวเลขไทยแสดงจ านวน คําประจ าหลักการเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวน  การใช๎
เคร่ืองหมาย  =      >   <   การเรียงล าดับจ านวน การนับเพิ่ม  การนับลด 
   การบวก การลบ การบวก ลบระคน และโจทย์ปัญหา การบวก ลบ ความหมายของการคูณ และ
การใช๎เคร่ืองหมายคูณ การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไมํเกินสองหลัก ความหมายของการหาร  และ
การใช๎เคร่ืองหมายหาร การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก การบวก ลบ คูณ หารระคน   และสร๎าง
โจทย๑ปัญหาจากสถานการณ๑ ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู 
เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
วัฒนธรรมประเพณี 
              แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจ านวนที่เพิ่มทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ แบบรูป
ของจ านวนที่ ลดทีละ ๒ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ แบบรูปของรูปที่มีรูปรําง ขนาด หรือสี ที่สัมพันธ๑กัน
อยํางใดอยํางหนึ่ง   
            รูปเรขาคณิต  รูปเรขาคณิตสองมิติ การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  
รูปวงกลม รูปวงรี โดยใช๎แบบรูปเรขาคณิต  (Template) รูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก           
ทรงกลม ทรงกระบอก การจ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติ กับสามมิติ  
            การวัดความยาวและระยะทาง  การวัดความยาว การเปรียบเทียบความยาว (หนํวยเดียวกัน )      
การชั่งน้ าหนัก การเปรียบเทียบน้ าหนัก (หนํวยเดียวกัน ) การตวง การเปรียบเทียบปริมาตร และความจุ   
การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว โจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง  
           การอ่านและเขียนเวลา  บอกเวลาเป็นนาฬิกา ชํวงเวลา ๕ นาที การอํานปฏิทิน เดือน และอันดับ
ที่ของเดือน   
           เงินลักษณะและค่าของเงินเหรียญ  ชนิดและคําของเงินเหรียญ และธนบัตร การเปรียบเทียบคํา
ของเงินเหรียญ และธนบัตร การบอกจ านวนเงินทั้งหมด และโจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับเงิน      
         โดยใช๎กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ กระบวนการคิด กระบวนการกลุํม การสืบค๎นและการบันทึก
ข๎อมูล การสื่อความหมาย การน าเสนอ การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
          เพื่อให๎มีความร๎ู ความเข๎าใจและมีทักษะทางคณิตศาสตร๑ ท าอยํางมีระบบมีระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคํา และ           
มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑ 
ตัวชี้วัด     ค ๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒     ค ๑.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒    ค ๒.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๖   ค ๒.๒ ป.๒/๑ 
ค ๓.๑  ป.๒/๑ - ป.๒/๓  ค ๓.๒ ป.๒/๑  ค ๔.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒    ค ๖.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๖  รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
รายวิชา  คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
รหัสวิชา  ค ๑๓๑๐๑                                                                        เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
          ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาเพื่อน าไประยุกต๑ใช๎ในสาระการเรียนรู๎ 
 จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐ การเขียน   การอํานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  และ
ตัวหนังสือแสดงจ านวน คําประจ าหลัก  การเปรียบเทียบจ านวน  การใช๎เคร่ืองหมาย  =    >  <   การ
เรียงล าดับจ านวน การบวก การลบระคน โจทย๑ปัญหาระคน  และการสร๎างโจทย๑ปัญหา จากสถานการณ๑  
ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัด
ล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 
           แบบรูปและความสัมพันธ์ การสังเกตล าดับของจ านวน การนับเพิ่ม    การนับลด   ล าดับของรูป
เรขาคณิตและ แบบรูปอ่ืนๆ 
 เรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิติ  รูปเรขาคณิตสามมิติ การจ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติ สามมิติ รูป
ที่มีแกนสมมาตร จุด สํวนของเส๎นตรง รังสี เส๎นตรง จุดตัดและมุม  
 การวัดความยาวและระยะทาง  การวัดความยาว ความสูง และระยะทางโดยใช๎เคร่ืองมือที่มี 
หนํวยวัดมาตรฐาน  การเปรียบเทียบ การคะเนและ การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับความสูง และระยะทาง  

การชั่งและการหาปริมาตร การเปรียบเทียบ คาดคะเน น้ าหนัก และการน าไปใช๎  การหาความจุ 
การคาดคะเนความจุของภาชนะ   การเปรียบเทียบ ปริมาตรของสิ่งของ  การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
น้ าหนักและปริมาตร   
 เวลา   การอํานและเขียนเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การบันทึกเวลา การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  
ความสัมพันธ๑ของหนํวยวัดเวลา  
 เงิน การอํานและการเขียนจ านวนเงิน โดยใช๎จุด การอําน และเขียนบันทึกรายรับรายจําย              
การแก๎โจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 
 สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข๎อมูล การจ าแนกและการจัดประเภทของ
สิ่งของตามลักษณะของข๎อมูล การอํานแผนภูมิรูปภาพและอภิปรายการอํานแผนภูมิแทํง 
         โดยใช๎กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ กระบวนการคิด กระบวนการกลุํม การสืบค๎นและการบันทึก
ข๎อมูล การสื่อความหมาย การน าเสนอ การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  

เพื่อให๎มีคุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑  ท างานอยํางเป็นระเบียบ  มีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณคํา และ มีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร๑  

ตัวชี้วัด      ค ๑.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒       ค ๑.๒   ป.๓/๑ , ป.๓/๒       ค ๒.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ ,             
ป.๓/๔, ป.๓/๕  และ ป.๓/๖        ค ๒.๒   ป.๓/๑ , ป.๓/๒ และ ป.๓/๓       ค ๓.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
และ ป.๓/๓         ค ๓.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒        ค ๔.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒       ค ๕.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
ค ๖.๑     ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔, ป.๓/๕ และ ป.๓/๖ รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
รายวิชา  คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
รหัสวิชา  ค ๑๔๑๐๑                                                                        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาเพื่อน าไประยุกต๑ใช๎ในสาระการเรียนรู๎ 
 จ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐ ,๐๐๐ การบอกจ านวน การ เขียน และการ อํานตัวเลข อินดูอารบิก             
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ  หลักและคําของตัวเลข ในแตํละหลัก ของจ านวนนับ               
การใช๎เคร่ืองหมาย  =    >  <  ในการเปรียบเทียบจ านวนนับ และการเรียงล าดับจ านวน 
 การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวน และโจทย์ปัญหา  การบวก ลบ คูณ หารระคน การเฉลี่ย 
โจทย๑ปัญหา  และการสร๎างโจทย๑ปัญหาการบวก ลบ จากสถานการณ๑ ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิด
ห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี   
 เศษส่วนและการบวก การลบ เศษส่วน  ความหมาย การอําน และการเขียนเศษสํวน                            
การเปรียบเทียบเศษสํวนที่มีสํวนเทํากัน การบวก การลบเศษสํวนที่มีสํวนเทํากัน  
 ทศนิยม ความหมายของทศนิยม การอําน การเขียนทศนิยมหนึ่งต าแหนํง การเปรียบเทียบ  และ
การเรียงล าดับทศนิยม การใช๎เคร่ืองหมายแสดงการเปรียบเทียบทศนิยม 
 การวัดความยาว ความสัมพันธ๑ของหนํวยความยาว ที่มีหนํวยเป็นกิโลเมตร เมตร เซนติเมตร 
มิลลิเมตรและวา ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยการวัดความยาว มาตราสํวน โจทย๑ปัญหาและสถานการณ๑ 
 การหาพื้นท่ี   จากการนับตาราง การหาพื้นที่โดยประมาณจากการนับตารางการหาพื้นที่ของ           
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก๎ปัญหาโจทย๑และสถานการณ๑  
 การชั่ง  ความสัมพันธ๑ของหนํวยการชั่งวัดน้ าหนักที่มีหนํวยเป็นเมตริกตัน กิโลกรัม กรัม และขีด 
การเลือกเคร่ืองชั่ง ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยการชั่ง การแก๎โจทย๑ปัญหาและสถานการณ๑  
 การตวง   การวัดปริมาตรที่มีหนํวยเป็นลูกบาศก๑เมตร ลูกบาศก๑เซนติเมตร ลิตร ถัง การเลือกหนํวย
การวัด ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยการวัดปริมาตรการแก๎ปัญหาและสถานการณ๑  
 เงิน  การเขียนและการอําน บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ๑  ระบุเวลา การอํานตารางเวลา  การเขียน
บันทึกรายรับรายจําย การแก๎โจทย๑ปัญหาและสถานการณ๑ 
 เวลา  การบอกเวลา การอํานและการเขียนบอกเวลา  การบันทึกและการอํานเหตุการณ๑ที่ระบุเวลา 
ความสัมพันธ๑ระหวํางนาที ชั่วโมง วัน สัปดาห๑ เดือน และปี การแก๎โจทย๑ปัญหาและสถานการณ๑  
 รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต  เร่ืองของมุม เส๎นขนาน รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า เส๎นทแยงมุม เส๎นขนาน วงกลม  รูปที่มีแกนสมมาตร  
 แบบรูปและความสัมพันธ์   แบบรูปของจ านวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคร้ังละเทําๆ กัน  แบบรูป
ของรูปเรขาคณิตและแบบรูปอ่ืนๆ  
 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น   การเก็บรวบรวมข๎อมูล และการจ าแนกข๎อมูล การอํานแผนภูมิ
รูปภาพ แผนภูมิแทํง และตารางการรวบรวมข๎อมูล การเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทํง 



 

 โดยใช๎กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ กระบวนการคิด กระบวนการกลุํม การสืบค๎นและการ
บันทึกข๎อมูล การสื่อความหมาย การน าเสนอ การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ การอภิปรายและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ๎

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑เข๎าใจธรรมชาติ  มีความ
กระฉับกระเฉงและความชัดเจนทางคณิตศาสตร๑  ท างานอยํางมีระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดี
ตํอคณิตศาสตร๑ 
 

ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒  
ค ๑.๒     ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  
ค ๒.๑     ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔  
ค ๒.๒     ป.๔/๑ , ป๔/๒ , ป.๔/๓  
ค ๓.๑     ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓, ป๔/๔ , ป.๔/๕  
ค ๓.๒     ป.๔/๑ 
ค ๔.๑     ป.๔/๑ , ป.๔/๒  
ค ๕.๑     ป.๔/๑ , ป๔/๒ , ป.๔/๓  
ค ๖.๑     ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป๔/๕ , ป.๔/๖         
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
รายวิชา  คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
รหัสวิชา  ค ๑๕๑๐๑                                                                        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาเพื่อน าไประยุกต๑ใช๎ในสาระการเรียนรู๎  
 จ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐ ,๐๐๐ หลัก และคําของตัวเลข การเขียนในรูปกระจาย    การเปรียบเทียบ
จ านวน การใช๎เคร่ืองหมาย = , , >,< การเรียงล าดับจ านวน คําประมาณจ านวนเต็มสิบ เต็มร๎อย เต็มพัน 
 การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวน และโจทย์ปัญหา  การบวก การลบ การคูณ การหาร
จ านวนไมํเกินสามหลัก และการบวก ลบ คูณ หารระคน  และการสร๎างโจทย๑ปัญหาการบวก ลบ จาก
สถานการณ๑ ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ี
ส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรม
ประเพณี   
 เศษส่วนและการบวก การลบ เศษส่วน  ความหมาย การอํานและการเขียนเศษสํวน แท๎ เศษเกิน 
จ านวนคละ  การเปรียบเทียบเศษสํวน การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษสํวน  การเขียนเศษสํวนใน
รูปจ านวนคละ การเขียนเศษเกิน โจทย๑ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษสํวน   
 ทศนิยม ความหมายของทศนิยม การอําน การเขียนทศนิยมการเปรียบเทียบทศนิยม การบวก การ
ลบ การคูณ ทศนิยม และการบวก ลบ คูณระคนทศนิยม 
 การวัดความยาว ที่มีหนํวยเป็นกิโลเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร และวา ความสัมพันธ๑
ระหวํางหนํวยการวัดความยาว มาตราสํวน ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม และ
โจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม  
 การหาพื้นท่ี  การหาพื้นที่โดยประมาณจากการนับตาราง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การ
หาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม การแก๎ปัญหาโจทย๑เกี่ยวกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และสามเหลี่ยม 
 การชั่ง  การวัดน้ าหนักที่มีหนํวยเป็นเมตริกตัน กิโลกรัม กรัม และขีด การเลือกเคร่ืองชั่งและ
หนํวยการชั่ง การคะเนน้ าหนัก ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยการชั่ง การแก๎โจทย๑ปัญหาและสถานการณ๑ 
 การตวง   ความสัมพันธ๑ของหนํวยการวัด ปริมาตร การหาปริมาตรของลูกบาศก๑หนํวย ลูกบาศก๑
เซนติเมตร ลูกบาศก๑เมตร  การหาปริมาตร ของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช๎สูตร และโจทย๑ปัญหา  
 รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต   จุด สํวนของระนาบ สํวนของเส๎นตรง  
และรังสี มุม เส๎นทแยงมุม เส๎นขนาน รูปเรขาคณิตสามมิติ  ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 
รูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม การประดิษฐ๑ลวดลายโดยใช๎รูปเรขาคณิต  
 แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจ านวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคร้ังละเทําๆ กัน             
แบบรูปของรูปเรขาคณิตและแบบรูปอ่ืนๆ  
 ร้อยละ โจทย๑ปัญหาร๎อยละในสถานการณ๑ตํางๆ รวมถึงโจทย๑ปัญหาร๎อยละเกี่ยวกับ การหาก าไร 
ขาดทุน การลดราคา และการหาราคาขาย 



 

 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น   การเก็บรวบรวมข๎อมูล และการจ าแนกข๎อมูล การเขียนแผนภูมิ
แทํงที่มีการยํนระยะของเส๎นแสดงจ านวน และการอํานแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ 

 โดยใช๎กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ กระบวนการคิด กระบวนการกลุํม การสืบค๎นและการ
บันทึกข๎อมูล การสื่อความหมาย การน าเสนอ การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ การอภิปรายและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ๎

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑เข๎าใจธรรมชาติ  มีความ
กระฉับกระเฉงและความชัดเจนทางคณิตศาสตร๑  ท างานอยํางมีระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดี
ตํอคณิตศาสตร๑ 
 

 

ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒  , ป.๕/๓ 
ค ๑.๒     ป.๕/๑ , ป.๕/๒  , ป.๕/๓ 
ค ๑.๓     ป.๕/๑  
ค ๒.๑     ป.๕/๑ , ป.๕/๒  , ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
ค ๒.๒     ป.๕/๑  
ค ๓.๑     ป.๕/๑ , ป.๕/๒  , ป.๕/๓ 
ค ๓.๒     ป.๕/๑ , ป.๕/๒  , ป.๕/๓ 
ค ๔.๑     ป.๕/๑  
ค ๕.๑     ป.๕/๑ , ป.๕/๒   
ค ๕.๒     ป.๕/๑  
ค ๖.๑     ป.๕/๑ , ป.๕/๒  , ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖        
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 
รายวิชา  คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
รหัสวิชา  ค ๑๖๑๐๑                                                                        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหา เกี่ยวกับความรู๎ที่สามารถน า ไปประยุกต๑ใช๎
ในสาระการเรียนรู๎ อ่ืน  ได๎แกํ จ านวนนับ  เศษสํวน  ทศนิยม  การบวก การลบ การคูณ การหาร และ
โจทย๑ปัญหา  การหาความยาว การหาพื้นที่   การหาปริมาตร  ทิศ แผนผัง แผนที่   รูปเรขาคณิตและ
สมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต     สมการและการแก๎สมการ     สถิติและความนําจะเป็นเบื้องต๎น         
แบบรูปความสัมพันธ๑   

โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหาการใช๎เหตุผล การสื่อ
ความหมายทักษะ การน าเสนอ การจัดประสบการณ๑ให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎า ปฏิบัติจริง การทดลอง 
การน าเสนอ  การสื่อความหมาย   

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะและกระบวนการควบคูํไปกับคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค๑  สามารถท างานอยํางมีระบบระเบียบ  รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  เชื่อมั่นใน
ตนเอง  และมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑  

รหัสตัวชี้วัด 
ค ๑.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓      
ค ๑.๒      ป.๖/๑ , ป.๖/๒  
ค. ๑.๓ ป.๖/๑ , ป.๖/๒      
ค. ๑.๔ ป.๖/๑ , ป.๖/๒  
ค ๒.๑    ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓      
ค ๒.๒     ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓  
ค ๓.๑     ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓      
ค ๓.๒     ป.๖/๑ , ป.๖/๒   
ค ๔.๑     ป.๖/๑        
ค ๔.๒     ป.๖/๑  
ค ๕.๑     ป.๖/๑ , ป.๖/๒       
ค. ๕.๒ ป.๖/๑  
ค ๖.๑     ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓, ป๖/๔ , ป.๖/๕  , ป.๖/๖   
รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด  

 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา  วิทยาศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
รหัสวิชา  ว ๑๑๑๐๑                                                                        เวลา  ๘๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาวิเคราะห๑ความแตกตํางระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมํมีชีวิต  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท๎องถิ่น 
ราก ล าต๎น ใบ ดอก ผลของพืช อวัยวะภายนอกของสัตว๑ ลักษณะและหน๎าที่ของอวัยวะภายนอกของ
มนุษย๑และการท างาน ที่สัมพันธ๑กัน การดูแลรักษาสุขภาพ ความส าคัญของพืชและสัตว๑ในท๎องถิ่นศึกษา
ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัด
ล าปาง และการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน และการจัดกลุํมวัสดุ แรงดึงและแรงผลัก ท าให๎วัสดุเคลื่อนที่
และการเปลี่ยนแปลงรูปรํางของวัตถุเมื่อถูกแรงกระท าองค๑ประกอบและสมบัติของดิน การใช๎
ประโยชน๑จากดินในท๎องถิ่น สิ่งที่ปรากฏในท๎องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืน  ดวงอาทิตย๑ที่เป็นแหลํง
พลังงานของโลก 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปราย 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถ         
ในการตัดสินใจเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ ใฝ่รู๎ 
มุํงมั่นในการท างาน คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 

 ว ๑.๑     ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
 ว ๑.๒  ป.๑/๑  
 ว ๓.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒  

ว ๔.๒  ป.๑/๑  
 ว ๖.๑     ป.๑/๑  

ว ๗.๑    ป.๑/๑ 
              ว ๘.๑    ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕ ป.๑/๖ ป.๑/๗  

รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา  วิทยาศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
รหัสวิชา  ว ๑๒๑๐๑                                                                        เวลา  ๘๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาวิเคราะห๑ทดลองและอธิบายปัจจัยการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว๑  
การตอบสนองตํอแสง อุณหภูมิ การสัมผัสของพืชและสัตว๑ปัจจัยที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตและ         
การเจริญเติบโตของมนุษย๑ ประโยชน๑ของพืชและสัตว๑ในท๎องถิ่นศึกษา ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิด
ห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปาง ในแงํของปัจจัยสี่ สมบัติ
ของวัสดุที่น ามาท าเป็นของเลํน   การเลือกใช๎วัสดุและสิ่งของตําง ๆ ในชีวิตประจ าวันแรงที่เกิดจาก
แมํเหล็กแรงไฟฟ้าที่เกิดจากการถูวัตถุบางชนิด พลังงานไฟฟ้า เคร่ืองใช๎ไฟฟ้าในบ๎านที่เปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น  การจ าแนกประเภทของดิน โดยใช๎สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ๑ และการน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ ดวงอาทิตย๑เป็นแหลํงพลังงานที่ส าคัญของโลก 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปราย  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 เพื่อให๎มีจิตวิทยาศาสตร๑ คุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

ตัวชี้วัด  
 ว ๑.๑     ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ 
 ว.๑.๒ ป.๒/๑ 
 ว ๓.๑    ป.๒/๑ , ป.๒/๒  

ว ๔.๑    ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓   
 ว ๕.๑    ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 

ว ๖.๑    ป.๒/๑  
ว ๗.๑ ป.๒/๒  
ว ๘.๑    ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , ป.๒/๘  
รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา  วิทยาศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
รหัสวิชา  ว ๑๓๑๐๑                                                                        เวลา  ๘๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาวิเคราะห๑  การถํายทอดทางพันธุกรรม การด ารงพันธุ๑ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 
ความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํรํวมกันในสิ่งแวดล๎อมตํางๆ ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นศึกษา
ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัด
ล าปาง  และการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ อยํางคุ๎มคํา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุประโยชน๑ และ
อันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ที่เป็นของเลํนของใช๎การออกแบบและการ
ประดิษฐ๑ของเลํนของใช๎จากวัสดุในท๎องถิ่น แรงมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง
ดึงดูดของโลก ท าให๎วัตถุมีน้ าหนัก แหลํงพลังงานไฟฟ้าในธรรมชาติ การใช๎เคร่ืองใช๎ไฟฟ้าอยํางถูกต๎อง
ปลอดภัย และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  แหลํงน้ าและประโยชน๑จากแหลํงน้ าในท๎องถิ่น สมบัติบาง
ประการของน้ า คุณภาพน้ า ความจ าเป็นของน้ าตํอสิ่งมีชีวิต และการประหยัดน้ าในชีวิตประจ าวัน 
อุณหภูมิของอากาศ ในสถานที่ และเวลาตํางๆ การเคลื่อนที่ของอากาศ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูลและการอภิปราย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน 
 นักเรียนมีวินัยตนเอง มีนิสัยใฝ่ร๎ูใฝ่เรียนมีความมุํงมั่นในการท างานและเห็นคุณคําของการ
น าเอาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตระจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑  

ตัวชี้วัด 
 ว ๑.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๔   
 ว ๒.๑ ป.๓/๑  

ว ๒.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓   
 ว ๓.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒  

ว ๓.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒  
  ว ๔.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒  

ว ๕.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒  
ว ๖.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓    
ว ๗.๑   ป.๓/๑   
ว ๘.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗ , ป.๓/ ๘ 
รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา  วิทยาศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
รหัสวิชา  ว ๑๔๑๐๑                                                                        เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษา วิเคราะห๑  ทดลอง และอธิบายหน๎าที่ของทํอล าเลียงและปากใบของพืช น้ า                        
แก๏สคาร๑บอนไดออกไซด๑ แสง และคลอโรฟิลล๑  เป็นปัจจัยที่จ าเป็นบางประการตํอการเจริญเติบโต และ
การสังเคราะห๑ด๎วยแสงของพืช การตอบสนองของพืชตํอแสงและการสัมผัส พฤติกรรมของสัตว๑ที่
ตอบสนองตํอแสง อุณหภูมิ การสัมผัส การเคลื่อนที่ของแสง จากแหลํงก าเนิด การสะท๎อนของแสงที่ 
ตกกระทบวัตถุ จ าแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหลํงก าเนิดแสง การหักเหของแสง เมื่อผําน
ตัวกลางโปรํงใส ๒ ชนิด การเปลี่ยนแสง เป็นพลังงานไฟฟ้า แสงขาวประกอบด๎วยแสงสีตํางๆ                 
ลักษณะของระบบสุริยะ การเกิดดิน คุณสมบัติของดินที่ใช๎ปลูกพืชในท๎องถิ่น ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณา
การเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปาง  
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปราย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 มีจิตวิทยาศาสตร๑ คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล๎อม 

 
ตัวชี้วัด 

 ว ๑.๑     ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔   
 ว ๕.๑   ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖     

ว ๖.๑    ป.๔/๑ , ป.๔/๒    
ว ๗.๑   ป.๔/๑  
ว ๘.๑   ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗ , ป.๔/ ๘ 
รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด    

 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา  วิทยาศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
รหัสวิชา  ว ๑๕๑๐๑                                                                        เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษา วิเคราะห๑ สํวนประกอบของดอกและโครงสร๎างที่เกี่ยวข๎องกับการสืบพันธุ๑ของพืช ดอก 
พืชมีดอก พืชไมํมีดอก พืชใบเลี้ยวเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคูํ สัตว๑มีกระดูกสันหลัง สัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง 
การสืบพันธุ๑และการขยายพันธุ๑ของสัตว๑ วัฎจักรชีวิตของสัตว๑บางชนิด ลักษณะที่ถํายทอดทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง 
สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปาง  วัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติของวัสดุชนิดตํางๆ เกี่ยวกับความยืดหยุํน
ความแข็งความเหนียว การน าความร๎อน การน าไฟฟ้า และความหนาแนํน แรงลัพธ๑ ความดันอากาศ 
ความดันของเหลว แรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ แรงเสียดทาน การเกิดเสียง
และ การเคลื่อนที่ของเสียง เสียงสูงเสียงต่ า ความดังของเสียงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น การเกิดเมฆ 
หมอก น้ าค๎าง ฝนและลูกเห็บ วัฏจักรของน้ า การออกแบบและการสร๎างเคร่ืองมืออยํางงํายในการวัด
อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ การเกิดลม ทิศและปรากฏการณ๑ขึ้นตกของดวงดาวโดยใช๎แผนที่
ดาว ศึกษาเรียนรู๎บูรณาการวัดสันตินิคม  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  
 โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การส ารวจตรวจสอบ                 
การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปราย  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด ความเข๎าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่ดีตํอ
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม  

 
ตัวชี้วัด 

 ว ๑.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕  
ว ๑.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕  
ว ๓.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒  
ว ๔.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔    
ว ๔.๒   ป.๕/๑    

 ว ๕.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔    
ว ๖.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔     
ว ๗.๑   ป.๕/๑  
ว ๘.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗ , ป.๕/ ๘ 
รวม  ๓๔  ตัวชี้วัด 

 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา  วิทยาศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
รหัสวิชา  ว ๑๖๑๐๑                                                                        เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาวิเคราะห๑  ทดลองและอธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย๑ การท างานที่สัมพันธ๑กันของ
ระบบยํอยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือด สารอาหารและความจ าเป็นที่รํางกาย ต๎อง
ได๎รับในสัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  ความสัมพันธ๑ ของกลุํมสิ่งมีชีวิตในแหลํงที่อยูํตําง ๆ ในรูป
ของโซํอาหารและสายใยอาหาร ความสัมพันธ๑ระหวํางการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นศึกษา แหลํงทรัพยากรธรรมชาติในแตํละท๎องถิ่น ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลก
กว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปาง  การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย๑ตํอการ
ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อม การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
การดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๏ส การจ าแนกสารโดยใช๎
สถานะหรือเกณฑ๑อื่นที่ก าหนดเอง วิธีการแยกสารโดยการรํอน การตกตะกอน การกรอง การระเหิด 
การระเหยแห๎ง จ าแนกประเภทสารตํางๆ  ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน การเลือกใช๎สารอยํางถูกต๎องและ
ปลอดภัย สมบัติของสารเมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ   การเปลี่ยนแปลงที่ท าให๎เกิดสาร
ใหมํและมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงของสารที่กํอให๎เกิดผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
การตํอวงจรไฟฟ้าอยํางงําย ตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การเกิดสนามแมํเหล็ก จ าแนกประเภทของหิน 
การเปลี่ยนแปลงของหิน ธรณีพิบัติภัยที่มีผลตํอมนุษย๑และสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น การเกิดฤดู ข๎างขึ้น
ข๎างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา ความก๎าวหน๎าและประโยชน๑ของเทคโนโลยีอวกาศ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปราย   

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร๑ คุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม  
ตัวชี้วัด 
 ว ๑.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓    

ว ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓   
ว ๒.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕   
ว ๓.๑   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕   
ว ๓.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓  
ว ๕.๑    ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ 
ว ๖.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓   
ว ๗.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒     
ว ๘.๑   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘     รวม  ๓๗  ตัวชี้วัด

  



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑                                                                          เวลา  ๘๐ ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ศึกษาพุทธประวัติ ประวัติของศาสดา การด าเนินชีวิต   และข๎อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก            
เร่ืองเลํา   และศาสนิกชน  บอกความหมาย ความส าคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท  หรือหลักธรรม ค าสอนบํเกําของภาคเหนือ   เห็นคุณคําและสวดมนต๑ แผํเมตตา  มีสติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  บ าเพ็ญประโยชน๑ตํอวัด ศาสนาสถาน แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ ร่วม
ศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัด
ล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี   

ศึกษาการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน ตามกระบวนการประชาธิปไตยโรงเรียน
ไตรภพวิทยา  ยกตัวอยํางความสามารถของความดีของตนเองและผู๎อื่น  และบอกผลจากการกระท านั้น  
ของโครงสร๎าง ระบุบทบาทสิทธิ  หน๎าที่ของตนเอง  หน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน               
มีสํวนรํวมการตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัว  และโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย 

ศึกษาสินค๎า  การบริการที่ใช๎ประโยชน๑ในชีวิ ตประจ าวัน  การใช๎จํายเงินในชีวิตประจ าวัน            
และเห็นประโยชน๑ของการออม  การใช๎ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอยํางประหยัด  

ศึกษาสิ่งตํางๆ รอบตัว  ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ความสัมพันธ๑ของ
ต าแหนํง ระยะ ทิศทางของสิ่งตํางๆ รอบตัว การใช๎แผนผัง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน 
บอกสิ่งตํางๆ ที่เกิดตามธรรมชาติที่สํงผลตํอความเป็นอยูํของมนุษย๑  การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล๎อมที่อยูํรอบตัว การจัดระเบียบสิ่งแวดล๎อมที่บ๎านและชั้นเรียน  

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ปัญหา 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม         
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ รักความ            
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวชี้วัด     
ส ๑.๑ ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓ , ป ๑/๔  ส ๓.๑   ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓                             
ส ๑.๒ ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓   ส ๓.๒   ป ๑/๑ 
ส ๒.๑ ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓   ส ๕.๑ ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 
ส ๒.๒ ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓   ส ๕.๒ ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓ 
 
 

    



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑                                                                          เวลา  ๘๐ ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษา ค๎นคว๎า รวบรวมข๎อมูล เกี่ยวกับศาสนา ประวัติศาสตร๑ ประวัติชาดก หลักธรรม “ก าสอนเกําของ
ภาคเหนือ”  พิธีกรรมของศาสนาที่ตนนับถือ   “กิจกรรมทางพุทธศาสนาป๋าเวณีเทียนพรรษา ”  ฝึกการ
บริหารจิต เจริญปัญญา การท าสมาธิ  ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้าง
เป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และวัฒนธรรมประเพณี   
            การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนตามระบบประชาธิปไตย  กิจกรรมบูรณาการศูนย๑อนุรักษ๑ช๎าง
ไทย อ าเภอห๎างฉัตร   รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ เคารพในกฎระเบียบ กติกา มีกิริยามารยาทไทย          
มีความรับผิดชอบ ความขยัน ประหยัด ความซื่อสัตย๑  

รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น “ผลิตภัณฑ๑เดํนของจังหวัดล าปาง”  เศรษฐกิจพอเพียง 
รายรับรายจํายของครอบครัวและโรงเรียน รูปแบบการออม บทบาทและหน๎าที่ของตนเองในฐานะ
ผู๎ผลิตและผู๎บริโภคที่ดี อาชีพของบุคคลในครอบครัว โรงเรียน  
             เปรียบเทียบเวลา  ศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียนไตรภพวิทยาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
ความสัมพันธ๑ของโรงเรียนกับชุมชนใกล๎เคียง รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับองค๑ประกอบ ต าแหนํง ที่ตั้ง 
ทิศทาง การเขียนและอํานแผนผังอยํางงํายๆ  ของโรงเรียนและชุมชนใกล๎เคียง การเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่ดีตํอมนุษย๑ ทรัพยากรแรํลิกไนต๑  ดินขาว ของจังหวัดล าปาง
โครงการประหยัดไฟฟ้า อนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สังคม มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย๑ มีคํานิยมที่ดี ชื่นชมและศรัทธาเห็นคุณคําของการเป็นคนดี รํวมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
ด ารงความเป็นเอกลักษณ๑ไทย อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม น าไปปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
เหมาะสม เพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
        โดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุํม
กระบวนการเผชิญกับสถานการณ๑ และแก๎ปัญหา  เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ 

สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑  
ในด๎านรักชาติ ศาสน๑  กษัตริย๑  ซื่อสัตย๑สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน          
รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางสันติสุขในสังคมไทย 

ตัวชี้วัด            
ส ๑.๑ ป ๒/๑ , ป ๒/๒ , ป ๒/๓ , ป ๒/๔ , ป ๒/๕ , ป ๒/๖, ป ๒/๗    ส ๑.๒  ป ๒/๑,ป ๒/๒  
ส ๒.๑  ป ๒/๑ , ป ๒/๒ , ป ๒/๓ , ป ๒/๔   ส ๒.๒  ป ๒/๑ , ป ๒/๒ 
ส ๓.๑  ป ๒/๑ , ป ๒/๒ , ป ๒/๓ , ป ๒/๔                ส ๓.๒  ป ๒/๑ , ป ๒/๒ 

 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑                                                                          เวลา  ๘๐ ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษา ค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับวัดเกาะวาลุการาม  หลักธรรมของศาสนาพุทธ  
พิธีกรรม ศาสนพิธี  พระไตรปิฏก  พระรัตนตรัย  การเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาเห็นคุณคํา
ของการสวดมนต๑ แผํเมตตา วิเคราะห๑เปรียบเทียบหลักธรรมของพุทธศาสนากับศาสนาอ่ืนๆ  น าก าสอน
บํเกําของภาคเหนือ และหลักธรรมมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี ธ ารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย  และประเพณีด าหัว การตานขันข๎าว         การตานข๎าว
ใหมํวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน๑ให๎กับท๎องถิ่น ของเจ๎าพํอบุญ
วาทย๑วงศ๑มานิต บุคคลตัวอยํางด๎านการศึกษาของจังหวัดล าปาง   วันหยุดราชการที่ส าคัญ  มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  ตามระบอบประชาธิปไตยในสังคมปัจจุบัน  ระดับห๎องเรียน 
โรงเรียนและชุมชน  ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง 
สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรม
ประเพณี     

จ าแนกความต๎องการและความจ าเป็นในการใช๎สินค๎าและการบริการ   วิเคราะห๑ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ   การใช๎จําย ของตนเอง  การใช๎ทรัพยากรที่มีในการผลิตและบริโภคสินค๎า ระบุชื่อสินค๎า            
และบริการ ที่รัฐจัดให๎แกํประชาชน   บอกความส าคัญของภาษี  และบทบาทหน๎าที่  ของประชาชน            
ในการเสียภาษี  อธิบายเหตุผลของการแขํงขันทางเศรษฐกิจที่สํงผลตํอราคาสินค๎าและบริการ  

ร๎ูจักใช๎เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร๑  มีแผนที่ แผนผัง ภาพถําย  เพื่อหาข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑                
เขียนแผนผังเพื่อแสดงต าแหนํงที่ต้ังของสถานที่ส าคัญบริเวณโรงเรียนไตรภพวิทยาและชุมชน 
ความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะทางกายภาพ  และลักษณะสังคมการทํองเที่ยวของจังหวัดล าปาง
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมในอดี ตถึงปัจจุบัน เป็นการพึ่งพา ความจ าเป็นพื้นฐาน
ของมนุษย๑การประกอบอาชีพและความแตกตํางของชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท   

โดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุํม 
กระบวนการเผชิญกับสถานการณ๑ และแก๎ปัญหา  เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ 
 สามาร ถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ใน
ด๎านรัก ชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑  ซื่อสัตย๑สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน            
รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางสันติสุขในสังคมไทย 

ตัวชี้วัด                       
      ส ๑.๑   ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ป ๓/๓ , ป ๓/๗           ส ๑.๒ ป ๓/๑  
     ส ๒.๑   ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ป ๓/๓ , ป ๓/๔           ส ๒.๒ ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ป ๓/๓  
    ส ๓.๑    ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ป ๓/๓   ส ๓.๒ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ป ๓/๓ 
    ส ๕.๑    ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ป ๓/๓  ส ๕.๒ ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ป ๓/๓ , ป ๓/๔ , ป ๓/๕  
                                                                                                                                                                                         



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑                                                                          เวลา  ๘๐ ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาวิเคราะห๑ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ  ในฐานะเป็นศูนย๑รวมใจของ            
พระพุทธศาสนิกชน  พุทธประวัติ  พุทธกิจส าคัญ  พุทธสาวิกา  ชาดก  พระรัตนตรัยและหลักธรรมของ
ศาสนา  พุทธศาสนสุภาษิต   “ก าสอนบํเกําของภาคเหนือ ”  การท าความดีของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน การสวดมนต๑  แผํเมตตา  หลักธรรมเพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท๑  
ประวัติศาสดา  ศาสนสถาน  มารยาทของศาสนิกชน  ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลก
กว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 

พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนและท๎องถิ่น   การเป็นผู๎น าที่ดีและ
ผู๎ตามที่ดี  “การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนไตรภพวิทยา ”  สิทธิพื้นฐานของเด็ก วัฒนธรรม  ประเพณี  
การอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข  “ความแตกตํางของวัฒนธรรมของคนไทยลื้อ ”  อ านาจอธิปไตย  บทบาท
หน๎าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข 

ปัจจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าและบริการ  สิทธิพื้นฐานของผู๎บริโภค  หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง  และน า ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันของตนเอง  ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน   
หน๎าที่เบื้องต๎นของเงินในระบบเศรษฐกิจ   

แผนที่ภาพถําย  ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดล าปาง  ต าแหนํงระยะทาง  และทิศทางของ
ทรัพยากรและสิ่งตํางๆ  ของจังหวัดล าปาง  เชํน  เหมืองลิกไนต๑แมํเมา ะ  แผนที่แสดงความสัมพันธ๑ของ
สิ่งตํางๆ  ที่มีอยูํในจังหวัดล าปาง   สภาพแวดล๎อมทางกายภาพของท๎องถิ่นที่สํงผลตํอการด าเนินชีวิต  
ของคนในจังหวัด  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมในจังหวัด และผลของการเปลี่ยนแปลง  การอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในจังหวัดและท๎องถิ่น  

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑ และแก๎ปัญหา 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม           
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ รักความ           
เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก                  
      ตัวชี้วัด 
      ส ๑.๑  ป ๔/๑ , ป ๔/๒ , ป ๔/๓ , ป ๔/๔ , ป ๔/๕ , ป ๔/๖ , ป ๔/๗ , ป ๔/๘ 

      ส ๑.๒  ป ๔/๑ , ป ๔/๒ , ป ๔/๓ 

      ส ๒.๑   ป ๔/๑ , ป ๔/๒ , ป ๔/๓ , ป ๔/๔ , ป ๔/๕         ส ๒.๒ ป ๔/๑ , ป ๔/๒ , ป ๔/๓       
      ส ๓.๑    ป ๔/๑ , ป ๔/๒ , ป ๔/๓                ส ๓.๒ ป ๔/๑ , ป ๔/๒ 

    ส ๕.๑   ป ๔/๑ , ป ๔/๒ , ป ๔/๓                                      ส ๕.๒ ป ๔/๑ , ป ๔/๒    



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑                                                                          เวลา  ๘๐ ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติ   ประวัติศาสดาที่
ตนนับถือ  การด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เร่ืองเลํา  ศาสนิกชนตัวอยําง  และ
ความส าคัญของพระไตรปิฎก  คัมภีร๑ของศาสนาที่ตนนับถือ  การปฏิบัติตามไตรสิกขา   และหลักธรรม
ก าสอนบํเกําของภาคเหนือ  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  การเป็นศาสนิกชนที่ดี  การสืบชะตา  
และการธ ารงรักษา  ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง 
สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรม
ประเพณี 

ศึกษาการปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพ  และหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดี   
วิธีการปกป้องคุ๎มครองตนเองหรือผู๎อ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก   วัฒนธรรมไทย   ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของ
ชุมชน  โครงสร๎าง อ านาจหน๎าที่  ความส าคัญของการปกครองสํวนท๎องถิ่น และประโยชน๑ที่ชุมชนจะ
ได๎รับ   บทบาทหน๎าที่ และวิธีการเข๎าด ารงต าแหนํงของผู๎บริหารท๎องถิ่น   

อธิบายปัจจัยการผลิตสินค๎าและบริการ  ประยุกต๑ใช๎แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท า
กิจกรรมตํางๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  ข๎าวแต๐น  หลักการส าคัญและประโยชน๑ของสหกรณ๑      
บทบาทหน๎าที่เบื้องต๎นของธนาคาร   ผลดีและผลเสียของการกู๎ยืม 
           ศึกษาลักษณะของโลกทางกายภาพและสรรพสิ่งในระบบธรรมชาติ การใช๎แผนที่และเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร๑ การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ   ต าแหนํง ทางภูมิศาสตร๑ของจังหวัดล าปาง  ระยะทิศ ทาง   
ลักษณะภูมิ ประเทศที่ ส าคัญในแผนที่  ลักษณะทางสังคม และลักษณะทางกายภาพของจังหวัดล าปาง  
การตั้งถิ่นฐานและการย๎ายถิ่นของ ประชากร  วิถีชีวิตและการสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม   ผลจากการรักษา  
และการท าลายสภาพแวดล๎อมของจังหวัดล าปาง 

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญสถานการณ๑ และแก๎ปัญหา  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม           
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ รักความ          
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
       ตัวชี้วัด 
       ส ๑.๑      ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ป ๕/๓ , ป ๕/๔ , ป ๕/๕ , ป ๕/๖ , ป ๕/๗     
       ส ๑.๒    ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ป ๕/๓               
       ส ๒.๑      ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ป ๕/๓ , ป ๕/๔         ส ๒.๒      ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ป ๕/๓         
       ส ๓.๑      ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ป ๕/๓                       ส ๓.๒       ป ๕/๑ , ป ๕/๒ 

       ส ๕.๑      ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ป ๕/๓                  ส ๕.๒       ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ป ๕/๓ 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑                                                                          เวลา  ๘๐ ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติ  ประวัติสาวก ชาดก/เร่ืองเลํา  และ 
ศาสนิกชนตัวอยําง  หลักธรรมโอวาท ๓    หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  ก าสอนบํเกําของ
ภาคเหนือ  การสวดมนต๑  แผํเมตตา และบริหารจิตเจริญปัญญา ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ หลักธรรมส าคัญและพิธีกรรมของจังหวัดล าปาง    ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่
โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 

ศึกษาบทบาทหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดล าปาง  เทศบาล   อบจ. อบต.  และ
รัฐบาล    การมีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย การออกกฎหมาย  การใช๎สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย   
 อธิบายบทบาทของผู๎ผลิตที่มีความรับผิดชอบ  บทบาทของผู๎บริโภคที่รู๎เทําทัน  วิธีและ
ประโยชน๑ของการใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืน  สินค๎า  Otop  เซรามิค  ของจังหวัดล าปาง  ความสัมพันธ๑
ระหวํางผู๎ผลิต ผู๎บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล   การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจจังหวัดล าปาง   ฌาปนกิจ
สงเคราะห๑หมูํบ๎าน และกองทุนผู๎สูงอายุ 

ศึกษาความเข๎าใจในการใช๎เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร๑  ลักษณะส าคัญ และความสัมพันธ๑ระหวําง
ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการ ณ๑ทางสังคมของประเทศที่มีตํอภูมิประเทศ  ความสัมพันธ๑ใน
ประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น  แผนการใช๎ทรัพยากรใน
ชุมชน 

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑ และแก๎ปัญหา 

 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม         
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
       ตัวชี้วัด 
       ส ๑.๑    ป ๖/๑ , ป ๖/๒ , ป ๖/๓ , ป ๖/๔ , ป ๖/๕           ส ๑.๒ ป ๖/๑ , ป ๖/๒ , ป ๖/๓ , ป ๖/๔  
       ส ๒.๑   ป ๖/๑ , ป ๖/๒ , ป ๖/๓ , ป ๖/๔ , ป ๖/๕   ส ๒.๒ ป ๖/๑ , ป ๖/๒ , ป ๖/๓  
       ส ๓.๑   ป ๖/๑ , ป ๖/๒ , ป ๖/๓                                      ส ๓.๒ ป ๖/๑ , ป ๖/๒   
       ส ๕.๑   ป ๖/๑ , ป ๖/๒                                                   ส ๕.๒ ป ๖/๑ , ป ๖/๒ , ป ๖/๓  
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๒                                                                          เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาวันเดือนปี การนับชํวงเวลาตามปฏิทินที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  เรียงล าดับเหตุการณ๑ตาม  
วันเวลาที่เกิดขึ้น  ศึกษา ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว   โดยสอบ ถามผู๎ที่เกี่ยวข๎อง                     
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม สิ่งของ เคร่ืองใช๎ หรือการด าเนินชีวิตของตนเอง สมัยพํอแมํ ปู่ยํา
ตายาย   เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบตํอตนเองในปัจจุบัน ความส าคัญของสัญลักษณ๑ของ
ชาติ และปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง  สถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหลํงวัฒนธรรมในชุมชน   วัดพระเจดีย๑ซาว  สิ่งที่
ตนรัก และภาคภูมิในท๎องถิ่น  ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู 
เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
วัฒนธรรมประเพณี 

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑ และแก๎ปัญหา 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม          
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ รักความ           
เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก                    

 
ตัวชี้วัด     
ส ๔.๑ ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓  
ส ๔.๒ ป ๑/๑ , ป ๑/๒  
ส ๔.๓ ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑                                                                          เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ร๎ูจักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติ  ที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ๑ส าคัญในอดีต
และปัจจุบัน รวมทั้งการใช๎ค าที่แสดงชํวงเวลาในอดีต ปัจจุบัน  และอนาคต อธิบายเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น 
โดยใช๎ทักษะการสังเกต สอบถาม เชื่อมโยง เรียงล าดับ การเลําเร่ือง การรวบรวมข๎อมูล  เพื่อให๎สามารถ
ใช๎วันเวลาเรียงล าดับเหตุการณ๑ส าคัญได๎ถูกต๎อง  

ร๎ูจักวิธีการสืบค๎นเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในครอบครัว   โดยใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง   เชํน  ภาพถําย 
ทะเบียนบ๎าน มาอธิบายเร่ืองราวตํางๆ การสืบค๎นข๎อมูลในชุมชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน   ด๎านการประกอบอาชีพ การแตํงกาย  การแตํงกายพื้นเมืองของจังหวัดล าปาง                                                           
การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีจากอดีตถึงปัจจุบัน เข๎าใจสาเหตุ  และผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของคนในชุมชน   

ศึกษา สืบค๎นประวัติและผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน๑ตํอท๎องถิ่นและประเทศชาติ   ด๎านการ
สร๎างสรรค๑วัฒนธรรมไทย   พญาพรหมโวหาร   ความเจริญรํุงเรืองและความมั่นคงของประเทศชาติ 
รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ๑  ภาษาพื้นเมือง
ของจังหวัดล าปาง   เพื่อให๎เห็นคุณคําและแบบอยํางการกระท าความดีของบรรพบุรุษที่ได๎สร๎าง
ประโยชน๑ให๎ท๎องถิ่นและประเทศชาติ   เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย          
ภูมิปัญญาไทยและธ ารงความเป็นไทย  ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบ
ข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 

โดยใช๎กระบวนการคิด การบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม
กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญสถานการณ๑  และแก๎ปัญหา 

เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับคํานิยมที่ดี ชื่นชมและศรัทธา   เห็นคุณคําของการเป็นคนดี 
รํวมสืบสานวัฒนธรรมไทย ด ารงความเป็นเอกลักษณ๑ไทย อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
น าไปปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม รักชาติ ศาสน๑ ก ษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริ ต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎  มีจิต
สาธารณะเพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

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



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑                                                                          เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาและใช๎ปฏิทินในการบอกวัน เดือนปี  ในการเปรียบเทียบศักราชปีเกิด ๑๒ ราศี และปีเกิด
เมืองของจังหวัดล าปาง ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ  เรียงล าดับเหตุการณ๑
ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น  โดยใช๎ทักษะการสังเกต  การบอกเลํา การเชื่อมโยง  เพื่อให๎
สามารถใช๎เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ๑ในปัจจุบัน  และใช๎ค าแสดงชํวงเวลาเรียงล าดับเหตุการณ๑         
ที่เกิดขึ้นได ๎  

ร๎ูวิธีสืบค๎นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว โดยสอบถามผู๎ที่เกี่ยวข๎องและ                
การบอกเลําเร่ืองราวที่สืบค๎นได๎  โดยใช๎ทักษะการสอบถาม  การรวบรวมข๎อมูล  การสรุปความ   การเลํา
เร่ืองจากผู๎เกี่ยวข๎อง   เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร๑ในการสืบค๎นเร่ืองราว                  
จากแหลํงข๎อมูล บุคคล และบอกเลําข๎อเท็จจริงที่ค๎นพบได๎อยํางนําสนใจ 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม  สิ่งของเคร่ืองใช๎หรือการด าเนินชีวิตของตนเอง            
ในสมัยปัจจุบันกับสมัยของพํอแมํ ปู่ยํา  ตายาย  รวมทั้งเหตุการณ๑ส าคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีต          
ที่มีผลกระทบตํอตนเองในปัจจุบัน  เพื่อให๎เข๎าใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา   การเปรียบเทียบ
ขนบธรรมเนียมของชุมชนอื่นๆ ที่มีความเหมือนและความแตกตํางกับชุมชนจังหวัดล าปาง  

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ๑ชาติไทย  รู๎จักสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหลํง
วัฒนธรรมในชุมชน  ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ๑ที่เป็นความภาคภูมิใจของท๎องถิ่น โดยใช๎ทักษะ          
การสังเกต  การแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล  การอธิบาย  ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียน
สู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี  

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม      
กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญสถานการณ๑   และแก๎ปัญหาเพื่อให๎เกิดความร๎ู  ความเข๎าใจ  
สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑  กษัตริย๑   ซื่อสัตย๑สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู๎  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย 

ตัวชี้วัด           
ส ๔.๑ ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ป ๓/๓ 
ส ๔.๒ ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ป ๓/๓ 
ส ๔.๓ ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ป ๓/๓  

 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๒                                                                          เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาการแบํงยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑ของมนุษยชาติที่แบํงเป็นสมัยกํอนประวัติศาสตร๑และ                
สมัยประวัติศาสตร๑  รวมทั้งชํวงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร๑ไทย  สมัยกํอนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  
สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี   และสมัยรัตนโกสินทร๑  ศึกษาลักษณะส าคัญและเกณฑ๑การจ าแนกหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร๑ที่ใช๎ในการศึกษาความเป็นมาของท๎องถิ่น โดยใช๎ทักษะการส ารวจ  วิเคราะห๑  
ตรวจสอบข๎อมูล  จ าแนก  ตีความเพื่อฝึกทักษะการสืบค๎นข๎อมูลด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร๑ 

ใช๎หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ในการศึกษาปัจจัย  การต้ังถิ่นฐาน และพัฒนาการของมนุษยชาติ
ในจังหวัดล าปาง โครงกระดูกมนุษย๑เกาะคา  และสมัยกํอนประวัติศาสตร๑และสมัยประวัติศาสตร๑ใน
ดินแดนไทยโดยสังเขป  การกํอตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  เชํน ทราวดี  ศรีวิชัย  ตามพรลิงค๑  
โดยใช๎ทักษะการส ารวจ  วิเคราะห๑   ตีความ  สรุปความ  เพื่อให๎เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มี         
การเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเน่ืองจากอดีตถึงปัจจุบัน  ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง
ให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 

ศึกษาประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  เกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติ  และผลงานของบุคคลส าคัญและ  
ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยที่นําภาคภูมิใจ  ท าให๎อุทยานประวัติศาสตร๑สุโขทัยและศรีสัชนาลัย  ได๎รับ
การยกยํองให๎เป็นมรดกโลกโดยใช๎ทักษะการอําน  ส ารวจ  สืบค๎น  การวิเคราะห๑ตีความเพื่อเข๎าใจความ
เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทยและบุคคลส าคัญในสมัย
สุโขทัย  เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ตระหนักถึงความเพียรพยายามของบรรพบุรุษ
ไทยที่ได๎ปกป้องและสร๎างสรรค๑ความเจริญให๎บ๎านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน   

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม      
กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญสถานการณ๑   และแก๎ปัญหาเพื่อให๎เกิดความร๎ู   ความเข๎าใจ  
สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑  ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู๎      
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย 

ตัวชี้วัด     
ส ๔.๑  ป ๔/๑ , ป ๔/๒             
ส ๔.๒   ป ๔/๑ , ป ๔/๒            
ส ๔.๓   ป.๔/๑ , ป ๔/๒ , ป ๔/๓ 
 

 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๒                                                                          เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาความเป็นมาของท๎องถิ่น  ** วัดปงสนุก**  โดยใช๎หลักฐานที่หลากหลาย จากข๎อมูลจาก
แหลํงตําง ๆ  เพื่อตอบค าถามทางประวัติศาสตร๑อยํางมีเหตุผล  ความแตกตํางระหวํางความจริงกับ
ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองราว  **หออะมอก**   อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีตํอไทย และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ โดยสังเขป  อิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติที่มีตํอสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป   
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป  ปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญรํุงเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของอาณาจักรอยุธยา  ความเป็นมา  การพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและกรุงธนบุรี
พอสังเขป รวมถึงปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญรํุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  ประวัติและผลงาน
ของบุคคลส าคัญที่นําภาคภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ๑ไว๎ของอยุธยาและธนบุรี  ร่วมศึกษาเรียนรู้
บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและ
โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 

โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห๑ การสืบค๎นข๎อมูลกระบวนการกลุํมและกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร๑และแก๎ปัญหา 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑  รักความเป็นไทย  ใฝ่เรียนใฝ่ร๎ู  มุํงมั่นใน
การท างานและสามารถด าเนินชีวิตอยํางมีความสุขในสังคม  
 

ตัวชี้วัด     
ส ๔.๑ ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ป ๕/๓  
ส ๔.๒ ป ๕/๑ , ป ๕/๒  
ส ๔.๓ ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ป ๕/๓  , ป ๕/๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๒                                                                          เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร๑อยํางงํายๆ ใช๎วิธีการทาง
ประวัติศาสตร๑ในการศึกษาเร่ืองราวของจังหวัดล าปาง   ประวัติหนา นทิพย๑ช๎าง หรือเหตุการณ๑ส าคัญ  
ตามขั้นตอนอยํางเป็นระบบ  ได๎แกํ  การต้ังประเด็นศึกษาเร่ืองราวที่ตนสนใจ  การส ารวจแหลํงข๎อมูล          
ที่เกี่ยวข๎อง  การรวบรวมข๎อมูล  การน าเสนอข๎อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย  การวิเคราะห๑                      
ความนําเชื่อถือของข๎อมูล  การเรียบเรียง  และน าเสนอความรู๎ที่ได๎ค๎นพบอยํางนําสนใจ  ร่วมศึกษา
เรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและ
โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 

ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพื่อนบ๎านในปัจจุบันโดยสังเขป  เชื่อมโยง
และเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  และความสัมพันธ๑ของกลุํมอาเซียนโดยสังเขป  
โดยใช๎ทักษะการอําน  การส ารวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห๑  เพื่อให๎เข๎าใจพัฒนาการของประเทศ
เพื่อนบ๎านที่มีความสัมพันธ๑กับประเทศไทย  เกิดความเข๎าใจอันดีระหวํางประเทศ  ยอมรับความ
แตกตํางทางวัฒนธรรมและอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข 

ศึกษาประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร๑  เกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  ปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญรํุงเรืองทางเศรษฐกิจ  การปกครอง  พัฒนาการด๎านตํางๆ 
โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลส าคัญ  ได๎แกํ  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช               
สมเด็จพระบวรราชเจ๎ามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  และภูมิปัญญาไทย
ที่ส าคัญ  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัดล าปาง  หัตถกรรมกระดาษสา   ที่นําภาคภูมิใจควรคําแกํ              
การอนุรักษ๑ไว๎    

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ปัญหา   

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิต        อยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวชี้วัด 

ส ๔.๑ ป ๖/๑ , ป ๖/๒ 
ส ๔/๒ ป ๖/๑ , ป ๖/๒  
ส ๔.๓ ป ๖/๑ , ป ๖/๒ , ป ๖/๓ , ป ๖/๔  

    
 
  



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

รหัสวิชา   พ ๑๑๑๐๑       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง / ปี  

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

ศึกษา  อธิบาย  ระบุลักษณะและหน๎าที่ของอวัยวะภายนอก  สมาชิกในครอบครัว และความรัก 
ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวที่มีตํอกัน  สิ่งที่ตนเองชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง  ลักษณะ
และความแตกตํางระหวํางเพศชายและหญิง  อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง  สิ่งที่ท าให๎เกิดอันตราย
ที่บ๎าน โรงเรียน สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการเลํน  

 อธิบายและปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก  การดูแลตนเองตามหลักสูตรสุขบัญญัติ
แหํงชาติ  อาการเจ็บป่วยเบื้องต๎น  การขอความชํวยเหลือจากผู๎อื่นเมื่อเกิดเหตุร๎ายที่บ๎านและโรงเรียน  
การป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเลํน 

 มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวขณะอยูํกับที่  เคลื่อนที่  ใช๎อุปกรณ๑ประกอบ                
เกมเบ็ดเตล็ด  กิจกรรมทางกายที่ใช๎การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  ออกก าลังกาย  ตามกฎกติกา ข๎อตกลง
ในการเลํนเกมตามค าแนะน า  ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการโครงการศิลปะ  ดนตรี กีฬา เพื่อเยาวชนใน
โรงเรียนสีขาว 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวรํางกาย  กระบวนการคิดในการสืบค๎น
ข๎อมูล  การแก๎ปัญหา  และการอภิปราย   

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถตัดสินใจ  
และน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ๑  สังคม  
และมีจริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม  รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู๎ อยูํอยํางเพียงพอ มุํงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ และ  รักความเป็นไทย  

 ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒    
 พ ๒.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓    
 พ ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  

 พ ๓.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  

 พ ๔.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 

พ ๕.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓  

 

 

 

 

 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  

รหัสวิชา   พ ๑๒๑๐๑       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง / ปี  

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

 ศึกษา วิเคราะห๑ อธิบายลักษณะและหน๎าที่ของอวัยวะในการดูแลรักษาอวัยวะภายในธรรมชาติ
ของชีวิตมนุษย๑ตั้งแตํเกิดจนตาย  บทบาทหน๎าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ความส าคัญ              
ของเพื่อน  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ  ความภาคภูมิใจในเพศหญิงหรือเพศชาย  ลักษณะของการ          
มีสุขภาพดี  การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน๑  ของใช๎  และของเลํนที่มีผลเสียตํอสุขภาพ  อาการและ        
วิธีป้องกันการเจ็บป่วย  การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น  ยาสามัญประจ าบ๎านและการใช๎ยาตามค าแนะน า  
โทษของสารเสพติด  สารอันตรายใกล๎ตัว  และวิธีการป้องกัน  สาเหตุการเกิดอัคคีภัย  อันตราย  และ         
วิธีป้องกัน 

 ปฏิบัติ  แสดงค าพูดหรือทําทางในการดูแลรักษาอวัยวะภายใน  ค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
และการบาดเจ็บ  ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ าและทางบก  สัญลักษณ๑และป้ายเตือนของสิ่งของ
หรือสถานที่ที่เป็นอันตราย  การหนีไฟ 

 ปฏิบัติกิจกรรม  ควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกายขณะอยูํกับที่  เคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ๑
ประกอบ  เกมเบ็ดเตล็ด  กิจกรรมทางกายที่วิธีเลํนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต๎นทั้งแบบอยูํกับที่  
เคลื่อนที่  และใช๎อุปกรณ๑ประกอบ  ตามกฎ กติกา  และข๎อตกลงในการเลํนเกมเป็นกลุํม  ร่วมศึกษา
เรียนรู้บูรณาการโครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อเยาวชนในโรงเรียนสีขาว 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวรํางกาย  กระบวนการคิดในการสืบค๎น
ข๎อมูล  การแก๎ปัญหาและการอภิปราย   

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถตัดสินใจ  
และน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ๑  สังคม  
และมีจริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม  รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู๎ อยูํอยํางเพียงพอ มุํงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ และ  รักความเป็นไทย 
 ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓    
 พ ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔     
 พ ๓.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  

 พ ๓.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  

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

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

   
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  

รหัสวิชา   พ ๑๓๑๐๑       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง / ปี  

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

ศึกษา  วิเคราะห๑  เปรียบเทียบ  จ าแนก  อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของรํางกายมนุษย๑           
การเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ๑มาตรฐาน  ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต  ความส าคัญ  และ  
ความแตกตํางของครอบครัวที่มีตํอตนเอง  การสร๎างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุํมเพื่อน  
พฤติกรรมที่น าไปสูํการถูกลํวงละเมิดทางเพศ  และวิธีการหลีกเลี่ยง  การติดตํอ  และวิธีการป้องกัน          
การแพรํกระจายของโรค  อาหารหลัก  ๕  หมูํ  การกินอาหารที่หลากหลายครบ  ๕  หมูํ  ในสัดสํวน             
ที่เหมาะสมตามปริมาณของอาหารที่ตรงตามหลักโภชนาการ 
 อธิบายและปฏิบัติตน  ในการปฏิเสธพฤติกรรมที่น าไปสูํการถูกลํวงละเมิดทางเพศ              
การแปรงฟันให๎สะอาดอยํางถูกวิธี  ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ๎าน  โรงเรียน  และการเดินทาง          
การขอความชํวยเหลือจากบุคคลและแหลํงตํางๆ เมื่อเกิดเหตุร๎ายหรืออุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาล             
เมื่อบาดเจ็บจากการเลํน  การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายตามค าแนะน า 

 ปฏิบัติกิจกรรม  ควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกายขณะอยูํกับที่  เคลื่อนที่  ใช๎อุปกรณ๑
ประกอบอยํางมีทิศทาง  เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเลํนแบบเบ็ดเตล็ด  การสร๎างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ตามกฎกติกา  และข๎อตกลงของการออกก าลังกาย  การเลํนเกม  และการละเลํน
พื้นเมืองของท๎องถิ่นล าปาง ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการโครงการศิลปะ  ดนตรี กีฬา เพื่อเยาวชนใน
โรงเรียนสีขาว 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวรํางกาย  กระบวนการคิดในการสืบค๎น
ข๎อมูล  การแก๎ปัญหา  และการอภิปราย  

 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถตัดสินใจ  
และน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม  และ
มีจริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํ
อยํางเพียงพอ มุํงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย   

 ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓    
 พ ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓     
 พ ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒  

 พ ๓.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒  

 พ ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕  
พ ๕.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓      

 

  



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  

รหัสวิชา   พ ๑๔๑๐๑       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง / ปี  

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

 ศึกษา  วิเคราะห๑  อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรํางกายและจิตใจตามวัย                        
( ในชํวงอายุ  9 – 12  ปี )  ความส าคัญของกล๎ามเนื้อ  กระดูก และข๎อ  ที่มีผลตํอการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ  การดูแลรักษากล๎ามเนื้อ  กระดูกและข๎อให๎ท างานอยํางมีประสิทธิภาพ  คุณลักษณะของ
ความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว  วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไมํเหมาะสม
ในเร่ืองเพศ  ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ  สภาวะอารมณ๑และความรู๎สึก  ข๎อมูลบน
ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ๑สุขภาพ  ความส าคัญของการใช๎ยาและใช๎ยาอยํางถูกวิธี  ผลเสียของการ       
สูบบุหรี่และดื่มสุรา  

 ปฏิบัติ  แสดงค าพูดหรือทําทาง  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย  
วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได๎รับอันตรายจากการใช๎ยาผิด  สารเคมี  แมลงสัตว๑กัดตํอย  และการบาดเจ็บ
จากการเลํนกีฬา 

 ปฏิบัติกิจกรรม  ทดสอบ  ควบคุมการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได๎ทั้งแบบอยูํ
กับที่  เคลื่อนที่  และใช๎อุปกรณ๑ประกอบ  กายบริหารมือเปลําประกอบจังหวะ  เลํนเลียนแบบ  และ
กิจกรรมแบบผลัด  การเลํนกีฬาพื้นฐาน  ตามกฎ กติกาการเลํน  สมรรถภาพทางกาย  ร่วมศึกษาเรียนรู้
บูรณาการโครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อเยาวชนในโรงเรียนสีขาว 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวรํางกาย  กระบวนการคิดในการสืบค๎น
ข๎อมูล  การแก๎ปัญหา  และการอภิปราย   

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถตัดสินใจ  
และน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ๑  สังคม  
และมีจริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม  รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู๎ อยูํอยํางเพียงพอ มุํงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ และ รักความเป็นไทย 
 
 ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓    
 พ ๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
 พ ๓.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔  

 พ ๓.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒  

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

พ ๕.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓      
 

 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  

รหัสวิชา   พ ๑๕๑๐๑       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง / ปี  

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

 ศึกษา  วิเคราะห๑  อธิบาย  และระบุความส าคัญ  และวิธีดูแลรักษาระบบยํอยอาหารและระบบ
ขับถํายที่มีผลตํอสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางเพศ  และการปฏิบัติตน
ที่เหมาะสมตามเพศ  ความส าคัญของการมีครอบครัวที่อบอุํนตามวัฒนธรรมไทย  พฤติกรรมที่พึง
ประสงค๑และไมํพึงประสงค๑ในการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งในครอบครัวและกลุํมเพื่อน   พฤติกรรมที่
เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหํงชาติ  ข๎อมูลขําวสาร ที่ใช๎ในการสร๎างเสริมสุขภาพ  
สื่อโฆษณาที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ๑สุขภาพ  การป้องกันโรคที่พบบํอย             
ในชีวิตประจ าวัน  ผลกระทบของการใช๎ยา  สารเสพติด  ที่มีผลตํอรํางกาย  จิตใจ  อารมณ๑  สังคม  และ
สติปัญญา  วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช๎ยาและการหลีกเลี่ยงสารเสพติด  อิทธิพลของสื่อ 
ที่มีตํอพฤติกรรมสุขภาพ  

 ศึกษา  อธิบาย  ปฏิบัติ  และประเมินทักษะ  การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และ
ควบคุมตนเองเมื่อใช๎ทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยูํกับที่  เคลื่อนที่  และใช๎อุปกรณ๑ประกอบการ
เคลื่อนไหวในเร่ือง การรับแรง  การใช๎แรง  และความสมดุล  เกมเบ็ดเตล็ด  เกมเลียนแบบ  เกมน าไปสูํ
กีฬา  กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด  การละเลํนพื้นเมือง  กิจกรรมนันทนาการ  ทักษะกลไกในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมนันทนาการ  กีฬาไทย  และกีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม  
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ตามวิธีปฏิบัติ  กฎกติกา  สิทธิ
ของตนเอง  และสิทธิของผู๎อ่ืนได๎อยํางปลอดภัย  สนุกสนาน  สามัคคี  และมีน้ าใจนักกีฬา  ร่วมศึกษา
เรียนรู้บูรณาการโครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อเยาวชนในโรงเรียนสีขาว 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวรํางกาย  กระบวนการคิดในการสืบค๎น
ข๎อมูล  การแก๎ปัญหา  และการอภิปราย 

 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถตัดสินใจ  
และน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ๑  สังคม  
และมีจริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม  รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู๎ อยูํอยํางเพียงพอ มุํงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย  

 ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒    
 พ ๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓     
 พ ๓.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖   

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

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

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

 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  

รหัสวิชา   พ ๑๖๑๐๑       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง / ปี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ศึกษา  วิเคราะห๑  อธิบาย  และระบุความส าคัญ  และวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ๑  ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจที่มีผลตํอสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการ  ความส าคัญของ
การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน  พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจน าไปสูํการมีเพศสัมพันธ๑  การติดเชื้อ
เอดส๑  และการต้ังครรภ๑กํอนวัยอันควร  พฤติกรรมในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอ
สุขภาพ  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค และแนวทางการป้องกันโรคติดตํอส าคัญที่พบใน
ประเทศไทย  พฤติกรรมที่บํงบอกถึงความรับผิดชอบตํอสุขภาพของสํวนรวม  ผลกระทบจากความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีตํอรํางกาย จิตใจ และสังคม วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ  
สาเหตุของการติดสารเสพติด  และการหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

 ศึกษา  วิเคราะห๑  อธิบาย  ปฏิบัติกิจกรรม  และประเมินทักษะ  การเคลื่อนไหวรํางกาย
รํวมกับผู๎อ่ืนในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสาน ทั้งแบบอยูํกับที่ เคลื่อนที่  ใช๎อุปกรณ๑
ประกอบการเคลื่อนไหวประกอบเพลง  การเคลื่อนไหวในเร่ืองการรับแรง  การใช๎แรง  และความสมดุล
ในการเคลื่อนไหวรํางกายในการเลํนเกม  เลํนกีฬา  ประโยชน๑และหลักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
สมรรถภาพทางกาย  การสร๎างเสริมบุคลิกภาพ  เกมที่ใช๎ทักษะการวางแผน  กิจกรรมนันทนาการ  กีฬา
ไทย  และกีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม  กลวิธีการรุกและการป้องกัน  กิจกรรมการ
ทดสอบและสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายตามวิธีปฏิบัติ  กฎกติกา  สิทธิของตนเอง  และสิทธิของผู๎อ่ืน
ได๎อยํางปลอดภัย  สนุกสนาน  สามัคคี  และมีน้ าใจนักกีฬา  ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการโครงการศิลปะ  
ดนตรี กีฬา เพื่อเยาวชนในโรงเรียนสีขาว 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวรํางกาย  กระบวนการคิดในการสืบค๎น
ข๎อมูล  การแก๎ปัญหา  และการอภิปราย   

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถตัดสินใจ  
และน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ๑  สังคม  
และมีจริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม  รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู๎ อยูํอยํางเพียงพอ มุํงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ และ              รักความเป็นไทย   

 ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑ ป.๖/๑ , ป.๖๒  

 พ ๒.๑ ป.๖/๑ , ป.๖๒ 
 พ ๓.๑ ป.๖/๑ , ป.๖๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕  

 พ ๓.๒ ป.๖/๑ , ป.๖๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕  , ป.๖/๖ 
 พ ๔.๑  ป.๖/๑ , ป.๖๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔   

พ ๕.๑ ป.๖/๑ , ป.๖๒ , ป.๖/๓     

 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        
 
รายวิชา  ศิลปะ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
รหัสวิชา ศ ๑๑๑๐๑          เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ทัศนศิลป ์

ศึกษา วิเคราะห๑รูปรํางลักษณะขนาดของสิ่งตํางๆรอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น
ความรู๎สึกที่มีตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมรอบตัว  ฝึกทักษะการใช๎วัสดุอุปกรณ๑ ดินเหนียว ดินน้ ามัน    
ดินสอสี พูํกัน กระดาษ สีเทียน สีน ้ามัน สร๎างงานทัศนศิลป์ทดลองการใช๎สีน ้าโปสเตอร๑ สีเทียน สีจาก
ธรรมชาติที่มีในท๎องถิ่น จัดท าแผนบูรณาการเปิดห๎องเรียนสูํโลกกว๎างให๎สิ่งรอบข๎างเป็นครู เร่ืองรถม๎า
ล าปาง  การวาดภาพระบายสีตามความรู๎สึกของตนเองการระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวันของถิ่น
ล าปาง 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการ
บันทึกข๎อมูล   

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ใน               
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ดนตรี 

ศึกษา  วิเคราะห๑ การก าเนิดของเสียงลักษณะของเสียงดังเบาและความช๎าเร็วของจังหวะ การ
ทํองบทกลอน การร๎องเพลงงํายๆ การเข๎ารํวมกิจกรรมดนตรี การร๎องเพลง การเคาะจังหวะ การ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง การบอกเพลงที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน บทเพลงกลํอมเด็ก บทเพลงประกอบ
การละเลํน การเลําการระบุที่มาของบทเพลงในท๎องถิ่น ความนําสนใจของบทเพลงในท๎องถิ่นล าปาง 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการ
บันทึกข๎อมูล   

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นาฏศิลป ์
ศึกษาการเลียนแบบการเคลื่อนไหวลักษณะตํางๆ  ของธรรมชาติ คน สัตว๑ สิ่งของ การแสดง

ทําทางงํายๆ โดยใช๎ภาษา ทําทาง การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว๑  การเป็นผู๎ชมที่ดี การ
ระบุ              การบอก การเลํน การละเลํนของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์ การเห็นคุณคํา งานทัศนศิลป์ 
ดนตรีนาฏศิลป์  ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นในจังหวัดล าปาง ภูมิปัญญาไทย การชื่น
ชมและการน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการ
บันทึกข๎อมูล   

เพื่อให๎เกิดความร๎ู  ความเข๎าใจ  ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณคําของการน าความรู๎
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 
 
ตัวชี้วัด 

ศ ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕       
ศ ๑.๒  ป.๑/๑       
ศ ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕  
ศ ๒.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒      
ศ ๓.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓      
ศ ๓.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒   
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        
 
รายวิชา  ศิลปะ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
รหัสวิชา ศ ๑๒๑๐๑          เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ทัศนศิลป ์

ศึกษา วิเคราะห๑  การบรรยายรูปรําง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทัศนธาตุและ              
งานทัศนศิลป์เร่ืองเส๎นสีรูปรํางและรูปทรงเร่ืองราวการเลือกสร๎างงานทัศนศิลป์ตํางๆ 

โดยใช๎เส๎นเชํนงานวาด งานปั้นและงานพิมพ๑ภาพ รูปแบบงานโครงสร๎างเคลื่อนไหว การฝึก
ทักษะการใช๎วัสดุอุปกรณ๑ การสร๎างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ การสร๎างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ             
การวาดภาพ    

เพื่อถํายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ๎าน การบอกความส าคัญของงาน
ทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน การอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทตํางๆในท๎องถิ่น โดย
จัดท าแผนบูรณาการเปิดห๎องเรียนสูํโลกกว๎างให๎สิ่งรอบข๎างเป็นครู เร่ืองประวัติวัดส าคัญในจังหวัด
ล าปาง โดยเน๎นถึงวิธีการสร๎างงานและวัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ 
 
ดนตรี 

ศึกษาการจ าแนกแหลํงก าเนิดของเสียงที่ได๎ยิน คุณสมบัติของเสียงสูง -ต ่า ดัง-เบา ยาว-สั้น ของ
ดนตรี สิ่งตํางๆ  ที่กํอก าเนิดเสียงที่แตกตํางกัน ลักษณะของเสียงดัง เบาและความช๎า เร็วของจังหวะ                
ความเกี่ยวข๎องของเพลงที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน การเคาะจังหวะหรือการเคลื่อนไหวรํางกายให๎สอดคล๎อง
กับเน้ือหาของเพลง การร๎องเพลงงํายๆ ที่เหมาะสมกับวัย 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการ
บันทึกข๎อมูล   

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นาฏศิลป ์
ศึกษา วิเคราะห๑การบอกความหมายและความส าคัญของเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ 

ความสัมพันธ๑ของเสียงร๎อง เสียงเคร่ืองดนตรีในเพลงท๎องถิ่น โดยใช๎ค างํายๆ การระบุมารยาทในการชม
การแสดง การเลํน  การละเลํน  การเคลื่อนไหวขณะอยูํกับที่และการเคลื่อนที่อยํางมีรูปแบบ การ
เคลื่อนไหวที่สะท๎อนอารมณ๑ของตนเองอยํางอิสระ ทําทางเพื่อสื่อความหมายแทนค าพูด ทําทาง
ประกอบจังหวะอยํางสร๎างสรรค๑  การใช๎ภาษาทําและนาฏยศัพท๑ประกอบจังหวะการแสดงและการเข๎า
รํวมกิจกรรมทางดนตรีของท๎องถิ่นในโอกาสพิเศษ การละเลํนพื้นบ๎าน การเชื่อมโยง การละเลํนพื้นบ๎าน
ในท๎องถิ่นล าปางกับการด ารงชีวิตของคนไทย  การระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเลํน
พื้นบ๎านในท๎องถิ่นล าปาง 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการ
บันทึกข๎อมูล   

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณคําของการน าความรู๎
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวชี้วัด 
ศ  ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , ป.๒/๘ 
ศ ๑.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒  
ศ ๒.๑  ป.๒/๑ ,ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕  
ศ ๒.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ศ  ๓.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ ,ป.๒/๔ , ป.๒/๕ 
ศ ๓.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓  
รวม ๒๕ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        
 
รายวิชา  ศิลปะ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
รหัสวิชา ศ ๑๓๑๐๑          เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ทัศนศิลป ์

ศึกษา  วิเคราะห๑ การบรรยายรูปรําง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ ระบุ
วัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎สร๎างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์การบรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์โดยเน๎นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ๑การจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตํางๆในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเร่ืองเส๎นสีรูปรํางรูปทรงและพื้นผิวมีทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ๑
สร๎างสรรค๑งานปั้นการวาดภาพการระบายสีสิ่งของรอบตัวการถํายทอดความคิดความรู๎สึกจากเหตุการณ๑
ชีวิตจริงโดยใช๎เส๎นรูปรํางรูปทรงสีและพื้นผิวการระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเองการระบุและการจัดกลุํมของภาพตามทัศนธาตุที่เน๎นในงานทัศนศิลป์นั้นๆการ
บรรยายลักษณะรูปรํางรูปทรงในงานการออกแบบสิ่งตํางๆที่มีในบ๎านและโรงเรียน  การเลําถึงที่มาของ
งานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นล าปางจัดท าแผนบูรณาการเปิดห๎องเรียนสูํโลกกว๎างให๎สิ่งรอบข๎างเป็นครู เร่ือง
ประวัติพระธาตุล าปางหลวง  อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ๑และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น
ล าปาง 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการ
บันทึกข๎อมูล   

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ดนตรี 

ศึกษา  วิเคราะห๑  การระบุรูปรํางลักษณะของเคร่ืองดนตรีที่เห็นและได๎ยินในชีวิตประจ าวัน
ลักษณะเดํนและเอกลักษณ๑ของดนตรีในท๎องถิ่นความส าคัญและประโยชน๑ของดนตรีตํอการด าเนินชีวิต
ของคนในท๎องถิ่นใช๎รูปภาพหรือสัญลักษณ๑แทนเสียงและจังหวะเคาะ  การบอกบทบาทหน๎าที่ของเพลง
ที่ได๎ยินการ        ขับร๎องและบรรเลงดนตรีงํายๆของท๎องถิ่นล าปางการเคลื่อนไหวทําทางสอดคล๎องกับ
อารมณ๑ของเพลงที่ฟังการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  เสียงขับร๎องของตนเอง  และผู๎อ่ืนการ
น าดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการ
บันทึกข๎อมูล  

 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
 



 

นาฏศิลป ์
ศึกษา  วิเคราะห๑  การสร๎างสรรค๑การเคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆร าวงมาตรฐานเพลงพระราช

นิพนธ๑สถานการณ๑สั้นๆสถานการณ๑ที่ก าหนดการแสดงทําทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์การ
เปรียบเทียบบทบาทหน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชมการมีสํวนรํวมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย
การบอกประโยชน๑ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวันการเลําการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นใน
ท๎องถิ่นล าปางการระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเดํนและเอกลักษณ๑ของการแสดงนาฏศิลป์ท๎องถิ่ นและนาฏศิลป์
ไทยการอธิบายความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการ
บันทึกข๎อมูล  

 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณคําของการน าความรู๎
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

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

ป.๓/๑๐ 
ศ ๑.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
ศ ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗ 
ศ ๒.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
ศ  ๓.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ ,ป.๓/๔ , ป.๓/๕ 
ศ ๓.๒  ป.๓/๑ ,ป.๓/๒ , ป.๓/๓  
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        
 
รายวิชา  ศิลปะ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
รหัสวิชา ศ ๑๔๑๐๑          เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ทัศนศิลป ์
 ศึกษา เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรําง  รูปทรง ในธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม  และงานทัศนศิลป์
ถํายทอดความคิดความรู๎สึก ความประทับใจผํานงานทัศนศิลป์ของตนเอง  และบุคคลอ่ืน  การอภิปราย
เกี่ยวกับอิทธิพลของสี  วรรณะอุํน  และสีวรรณะเย็น  ที่มีตํออารมณ๑ของมนุษย๑  เหตุการณ๑  และงานเฉลิม
ฉลองของวัฒนธรรมในท๎องถิ่น  จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตํางๆ  ในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  และงาน
ทัศนศิลป์   โดยเน๎นเร่ืองเส๎น  สี รูปรําง  รูปทรง  พื้นผิว  และพื้นที่วําง   ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑งานพิมพ๑ภาพ  งานวาดภาพระบายสี  บรรยายลักษณะของภาพ   โดยเน๎นเร่ืองการจัด
ระยะ  ความลึก  น้ าหนักแสง  เงาในภาพ  และงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมตํางๆ  วาดภาพระบายสี
โดยใช๎สี  วรรณะอุํน  และสีวรรณะเย็น  ถํายทอดความรู๎สึกและจินตนาการ   เลือกใช๎วรรณะสีเพื่อ
ถํายทอดอารมณ๑ความร๎ูสึกในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 

โดยเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑ได๎อยํางเหมาะสม บอกความร๎ูสึกในการรับรู๎ความงามและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามของทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ น าเสนอผลงานของตนเองและกลุํม 
อภิปราย เปรียบเทียบผลงาน 

 เพื่อน าความรู๎และวิธีการทางทัศนศิลป์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน จ าแนกรวมทั้งระบุ อภิปราย
งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมในท๎องถิ่นล าปาง สืบทอดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล   จัดท าแผนบูรณาการเปิดห๎องเรียนสูํโลกกว๎างให๎สิ่งรอบข๎าง
เป็นครู วัดสันตินิคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ดนตรี   
ศึกษาโครงสร๎างของบทเพลง ความหมาย จ าแนกประเภทของเคร่ืองดนตรี ระบุทิศทางการ

เคลื่อนที่ขึ้นลงงํายๆ ของท านองรูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง เคร่ืองหมายและ
สัญลักษณ๑ทางดนตรี การสืบทอดงานทางดนตรีที่เกี่ยวข๎องกับความสัมพันธ๑ของวิถีชีวิตไทยที่สะท๎อน
ในดนตรีและเพลงท๎องถิ่น การอนุรักษ๑สํงเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 โดยอําน เขียนโน๎ตดนตรีไทยและสากล ร๎องเพลงโดยใช๎ชํวงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง                    
บอกความหมายและสัญลักษณ๑ทางดนตรี โครงสร๎างโน๎ตเพลงไทย ใช๎และเก็บเคร่ืองดนตรีอยํางถูกต๎อง            
และปลอดภัย ระบุวําดนตรีสามารถใช๎ในการสื่อเร่ืองราวบอกแหลํงที่มาและความสัมพันธ๑ของวิถีชีวิต
ไทยความส าคัญในการอนุรักษ๑สํงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรีที่สะท๎อนในดนตรีเพลงท๎องถิ่นล าปางและ
โอกาสในการบรรเลงดนตรี 

เพื่อน าความรู๎และหลักการทางดนตรีไปใช๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนๆ และประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
นาฏศิลป์   
 ศึกษาทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช๎สื่อความหมาย อารมณ๑ หลักและวิธีการ
ปฏิบัติ การเคลื่อนไหวในจังหวะตําง ๆ ตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลป์เป็นคูํและหมูํ ร าวง
มาตรฐานระบ าเลําสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน๎นจุดส าคัญของเร่ืองและลักษณะเดํนของตัวละคร
อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุดการแสดงอยํางงํายๆใช๎ภาษาทําและนาฏยศัพท๑ถํายทอด
เร่ืองราวอธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์  

โดยใช๎ภาษาทําและนาฏยศัพท๑หรือศัพท๑ทางการละครงํายๆในการถํายทอดเร่ืองราวประดิษฐ๑
ทําทางหรือทําร าประกอบจังหวะพื้นเมืองชุดการแสดงอยํางงํายๆเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการ
แสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น 

เพื่อสืบทอดการแสดง นาฏศิลป์และตระหนักในคุณคําของการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ บํงบอกถึง
คํานิยม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
ตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙ 
ศ ๑.๒  ป.๔/๑,ป.๔/๒ 
ศ ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗ 
ศ ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ศ ๓.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
ศ ๓.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป๔/๔ 

 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        
 
รายวิชา  ศิลปะ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
รหัสวิชา ศ ๑๕๑๐๑          เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ทัศนศิลป ์

ศึกษา เกี่ยวกับจังหวะต าแหนํงของสิ่งตํางๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อมและสร๎างสรรค๑งาน
ทัศนศิลป์ สื่อความคิด จินตนาการ เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ที่สร๎างสรรค๑ด๎วย
วัสดุอุปกรณ๑และวิธีการที่ตํางกัน ใช๎ความร๎ู เทคนิค วิธีการ และวัสดุอุปกรณ๑ประเภทตํางๆ  จากแหลํง
การเรียนรู๎หรือนิทรรศการ แสดงออกถึงความรู๎สึก ความคิดเห็น ประโยชน๑และคุณคําของงานทัศนศิลป์
ที่มีผลตํอชีวิตของคนในสังคม สร๎างสรรค๑งานปั้นจากดินน้ ามันหรือดินเหนียวงานพิมพ๑ภาพ โดยเน๎น
การถํายทอดจินตนาการศิลปะและการจัดวางต าแหนํงของสิ่งตํางๆในภาพ 

โดยเลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ๑ในการสร๎างสรรค๑อยํางเหมาะสม ใช๎กระบวนการคิด
วิเคราะห๑ การอภิปราย 

 เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะท๎อนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล จัดท าแผนบูรณาการเปิดห๎องเรียนสูํโลกกว๎างให๎สิ่งรอบข๎างเป็นครู เที่ยวเหมือง
แมํเมาะ  เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ดนตรี   

ศึกษาจังหวะ ท านอง องค๑ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช๎ในการสื่ออารมณ๑ จ าแนกลักษณะของ
เสียงขับร๎องและเครื่องดนตรี ที่อยูํในวงดนตรีประเภทตําง ๆ การอําน เขียนโน๎ตดนตรีไทย ดนตรีสากล 
๕ ระดับเสียง ร๎องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย ด๎นสดงํายๆโดยใช๎
ประโยคเพลงแบบถามตอบใช๎เคร่ืองดนตรีบรรเลงจังหวะและท านองรํวมกับกิจกรรมในการแสดงออก
ตามจินตนาการ 

โดยการฝึกปฏิบัติ การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อสื่อความคิด จินตนาการ ความรู๎สึก
ประทับใจและเห็นคุณคํา อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตํางๆในท๎องถิ่น
ล าปาง ให๎สัมพันธ๑กัน  

เพื่อน าไปสร๎างสรรค๑ระหวํางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมท๎องถิ่น เห็นคุณคําของดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรมที่ตํางกัน 
 
 
 
 
 
 



 

 
นาฏศิลป์   
 ศึกษาความรู๎พื้นฐานทางนาฏศิลป์ การบรรยายองค๑ประกอบของนาฏศิลป์ การประดิษฐ๑ทําทาง
ประกอบเพลงหรือเร่ืองราวตามความคิด  องค๑ประกอบของละคร บอกที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ท๎องถิ่นล าปาง ประโยชน๑ที่ได๎รับจากการชมการแสดง  

โดยแสดงนาฏศิลป์ ละครสร๎างสรรค๑ การแสดงออก การถํายทอดความรู๎สึก  
เพื่อน าความรู๎และหลักการทางด๎านนาฏศิลป์มาใช๎บูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน ๆ และ

ชีวิตประจ าวันสัมพันธ๑กับการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ๎านที่สะท๎อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ศ ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ศ ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ศ ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ศ ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖ 
ศ ๓.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
รวม  ๒๖  ตัวชี้วัด 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        
 
รายวิชา  ศิลปะ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
รหัสวิชา ศ ๑๖๑๐๑          เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ทัศนศิลป ์

ศึกษา สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์ สื่อความคิด ถํายทอดจินตนาการ ใช๎สีคูํตรงข๎าม แสงเงา 
น้ าหนักงานปั้น รูปแบบ เทคนิค และวิธีการตําง ๆ แสดงเป็นแผนภาพ แผนผัง ภาพประกอบ อธิบาย
หลักการจัดขนาด สัดสํวน ความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์ จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ 
บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธา
ในศาสนาที่มีผลตํองานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นล าปางอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากลจัดท าแผนบูรณาการเปิดห๎องเรียนสูํโลกกว๎างให๎สิ่งรอบข๎างเป็นครูเที่ยวเหมืองแมํ
เมาะ  

โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑ การสร๎างสรรค๑งาน กระบวนการกลุํมและรายบุคคล 
เพื่อถํายทอดความคิดหรือเร่ืองราวเกี่ยวกับเหตุการณ๑ตํางๆให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ และเห็น

คุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ดนตรี   

ศึกษาวิเคราะห๑องค๑ประกอบดนตรี เพลงที่ฟังและศัพท๑สังคีต จ าแนกประเภทเคร่ืองดนตรี ใช๎
เคร่ืองดนตรีและเคร่ืองดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตํางๆ อําน เขียนโน๎ตไทยและโน๎ตสากล ร๎องเพลง ด๎น
สด สร๎างสรรค๑รูปแบบจังหวะและท านองด๎วยเคร่ืองดนตรีไทยหรือเคร่ืองดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
ตํางๆ                 ในท๎องถิ่นล าปาง สืบทอดดนตรีไทย จ าแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตํางกัน อิทธิพล
ของวัฒนธรรมตํอดนตรีในท๎องถิ่น บรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นที่มีตํอบทเพลง ความ
ไพเราะของเสียงดนตรี  

โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑ กระบวนการกลุํม 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ตลอดจนน าความรู๎และหลักการทางดนตรีมาประยุกต๑ใช๎ให๎เกิด

ประโยชนและเห็นคุณคําในการสร๎างสรรค๑  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นาฏศิลป์   
 ศึกษาพื้นฐานความร๎ู ความเข๎าใจ นาฏศิลป์เบื้องต๎น แสดงออกอยํางอิสระในการประดิษฐ๑
ทําทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท๎องถิ่น การแสดงนาฏศิลป์และละครสร๎างสรรค๑ 
การใช๎               เร่ืองแตํง จินตนาการ ประสบการณ๑ ละครสร๎างสรรค๑ ระบ า ฟ้อน ร าวงมาตรฐาน การ
อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวันในท๎องถิ่นล าปาง  
ใช๎หลักสุนทรี ยทางนาฏศิลป์ การบอกความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญพร๎อมทั้งระบุประโยชน๑ที่
ได๎รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์สร๎างสรรค๑การเคลื่อนไหวและการถํายทอดลีลา
อารมณ๑  สิ่งที่มีความส าคัญตํอการแสดงนาฏศิลป์และละครระบุประโยชน๑ที่ได๎รับจากการแสดงหรือ
การชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑ การอภิปราย กระบวนการกลุํม  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗ 
ศ ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ศ ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
ศ ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ศ ๓.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
ศ ๓.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  

รหัสวิชา   ง ๑๑๑๐๑       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ปี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

บอกวิธีการแตํงกาย การเก็บของใช๎ การหยิบจับและใช๎ของใช๎สํวนตัว การจัดโต๏ะ ตู๎ ชั้น               
ฝึกปฏิบัติใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ และเคร่ืองมืองํายๆ ในการประกอบอาหาร การดูแลรักษาพืชหรือต๎นไม๎           
การวัดระยะและตัดกระดาษ การพับกระดาษเป็นของเลํน ที่มีในท๎องถิ่น  บอกข๎อมูลที่สนใจและ
แหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว  ตลอดจนประโยชน๑ของอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณา
การเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 
 โดยใช๎กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด  กระบวนการส ารวจ สืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการ
ทางสังคม  กระบวนการกลุํม  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการทางภาษา   
 เพื่อให๎สามารถท างานรํวมกับบุคคลอ่ืนได๎อยํางมีความสุข รู๎และเข๎าใจหลักการท างานด๎วย
ความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย๑  สามารถชํวยเหลือตนเองได๎  รู๎จักสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง  
เกิดเจตคติที่ดีตํอการท างาน  รักการท างาน  และสามารถน าความร๎ูไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 

ตัวชี้วัด  
 ง ๑.๑ ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓ 

 ง ๓.๑  ป ๑/๑ , ป ๑/๒  
 

 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 
รหัสวิชา   ง ๑๒๑๐๑       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ปี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

บอกบทบาทและหน๎าที่ของสมาชิกในบ๎าน บอกวิธีการพิจารณาและประโยชน๑ของการ            
กวาดบ๎าน  การล๎างจาน  การจัดวางเสื้อผ๎า  การเก็บเสื้อผ๎า  การเก็บรองเท๎า  การชํวยครอบครัวเตรียม  
ประกอบอาหาร  และท างานดังกลําวตามวิธีการที่ถูกต๎องอยํางปลอดภัย   ใช๎วัสดุอุปกรณ๑เคร่ืองมือใน
การเพาะเมล็ด  ดูแลแปลงเพาะกล๎า  น าความรู๎เกี่ยวกับการใช๎อุปกรณ๑ เคร่ืองมือท าของเลํนและประดิษฐ๑
ของใช๎สํวนตัวตามกระบวนการเทคโนโลยีให๎เหมาะสมกับตนเอง  และท๎องถิ่น  และประหยัดโดยใช๎
ความคิดสร๎างสรรค๑อยํางน๎อย  ๑  ลักษณะในการแก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการ  บอกประโยชน๑ของ
ข๎อมูลและรวบรวมข๎อมูลที่สนใจจากการสํงข๎อมูลตําง ๆ ที่เชื่อถือได๎ บอกประโยชน๑และการรักษา
แหลํงข๎อมูล  บอกชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑พื้นฐานที่เป็นสํวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร๑  ร่วม
ศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัด
ล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 
 โดยใช๎กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด  กระบวนการส ารวจ สืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการ
ทางสังคม  กระบวนการกลุํม  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการทางภาษา   
 เพื่อให๎สามารถท างานรํวมกับบุคคลอ่ืนได๎อยํางมีความสุข รู๎และเข๎าใจหลักการท างานด๎วย
ความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย๑  สามารถชํวยเหลือตนเองได๎  รู๎จักสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง  
เกิดเจตคติที่ดีตํอการท างาน  รักการท างาน  และสามารถน าความร๎ูไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

ตัวชี้วัด  
 ง ๑.๑ ป ๒/๑ , ป ๒/๒ , ป ๒/๓  
 ง ๒.๑   ป ๒/๑ , ป ๒/๒ , ป ๒/๓ , ป ๒/๔  
 ง ๓.๑   ป ๒/๑ , ป ๒/๒ , ป ๒/๓  



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 
รหัสวิชา   ง ๑๓๑๐๑       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง / ปี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

อธิบายวิธีการฝึกปฏิบัติการท างานอยํางเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน  ใช๎วัสดุ  อุปกรณ๑  
และเคร่ืองมือตรงกับลักษณะงานในการจัดเตรียมอุปกรณ๑การเรียน  การท าความสะอาดกระเป๋านักเรียน  
การท าความสะอาดรองเท๎า  การปัด  กวาด  เช็ด  ถูบ๎านเรือน  การกรอกน้ าใสํขวด  การท าความสะอาด
ห๎องเรียน  การเลือกใช๎เสื้อผ๎า  การซํอมแซมเสื้อผ๎าด๎วยการเนา  การประกอบอาหาร  การเก็บรักษา
อาหาร  การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ  การบ ารุงรักษาของเลํนและซํอมแซมของใช๎สํวนตัว                   
การประดิษฐ๑ของใช๎ในโอกาสตํางๆ  โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น   เลือกใช๎สิ่งของเคร่ืองใช๎ในชีวิตประจ าวัน
อยํางสร๎างสรรค๑  จัดการสิ่งของเคร่ืองใช๎ด๎วยการน ากลับมาใช๎ซ้ า  ค๎นหาข๎อมูลอยํางมีขั้นตอนและ
น าเสนอข๎อมูลในลักษณะตํางๆ  รวมทั้งบอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมศึกษา
เรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและ
โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 
 โดยใช๎กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด  กระบวนการส ารวจ สืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการ
ทางสังคม  กระบวนการกลุํม  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการทางภาษา   
 เพื่อให๎สามารถท างานรํวมกับบุคคลอ่ืนได๎อยํางมีความสุข รู๎และเข๎าใจหลักการท างานด๎วย
ความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย๑  สามารถชํวยเหลือตนเองได๎  รู๎จักสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง  
เกิดเจตคติที่ดีตํอการท างาน  รักการท างาน  และสามารถน าความร๎ูไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

ตัวชี้วัด  
 ง ๑.๑   ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ป ๓/๓ 

ง ๒.๑   ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ป ๓/๓ 
 ง ๓.๑   ป ๓/๑ , ป ๓/๒  
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 
รหัสวิชา   ง ๑๔๑๐๑       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง / ปี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

อธิบายเหตุผลในการดูแลรักษาของใช๎สํวนตัว  การจัดโต๏ะเขียนหนังสือ  การจัดกระเป๋า
นักเรียน  จัดเก็บเอกสารสํวนตัว  การจัดตู๎เสื้อผ๎า  การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ๎า  การซํอมแซมเสื้อผ๎าด๎วย
การด๎น  การประกอบอาหารและเคร่ืองดื่มที่นิยมรับประทานในจังหวัดล าปาง  การซํอมแซมอุปกรณ๑
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช๎   การประดิษฐ๑ของใช๎ของตกแตํงจากกระดาษและใบตอง  การปลูกไม๎ดอกไม๎
ประดับให๎บรรลุเป้าหมายที่วางไว๎อยํางเป็นขั้นตอน  ปฏิบัติตนอยํางมีมารยาทในการท างาน  มารยาทใน
การรับประทานอาหาร  การใช๎พลังงานและทรัพยากรของนักเรียนและสมาชิกในครอบครัว และอธิบาย
ความหมายและความส าคัญของอาชีพได๎ถูกต๎อง  บอกชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ  
บอกหลักการท างานเบื้องต๎นของคอมพิวเตอร๑  บอกประโยชน๑และโทษจากการใช๎งานคอมพิวเตอร๑         
ใช๎ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑เพื่อการท างาน  สร๎างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช๎โปรแกรม
กราฟิกด๎วยความรับผิดชอบ  ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู 
เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
วัฒนธรรมประเพณี 
   โดยใช๎กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด  กระบวนการส ารวจ สืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการ
ทางสังคม  กระบวนการกลุํม  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการทางภาษา   
 เพื่อให๎สามารถท างานรํวมกับบุคคลอ่ืนได๎อยํางมีความสุข รู๎และเข๎าใจหลักการท างานด๎วย
ความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย๑  สามารถชํวยเหลือตนเองได๎  รู๎จักสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง  
เกิดเจตคติที่ดีตํอการท างาน  รักการท างาน  และสามารถน าความร๎ูไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

ตัวชี้วัด  
 ง ๑.๑   ป ๔/๑ , ป ๔/๒ , ป ๔/๓ , ป ๔/๔ 
 ง ๓.๑  ป ๔/๑ , ป ๔/๒ , ป ๔/๓ , ป ๔/๔ , ป ๔/๕ 
 ง ๔.๑   ป ๔/๑   



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
รหัสวิชา   ง ๑๕๑๐๑       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง / ปี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

อธิบายเหตุผลในการท างานแตํละขั้นตอนถูกต๎องตามกระบวนการท างาน  ใช๎ทักษะการจัดการ
ในการท างานอยํางเป็นระบบในการจัดห๎องครัว  การจัดต๎ูอาหาร  การจัดโต๏ะอาหาร  การจัดต๎ูเย็น           
การท าความสะอาดห๎องน้ าและห๎องส๎วม  การซัก  การตากเสื้อผ๎า  การเก็บ  การพับเสื้อผ๎า  การรีดเสื้อผ๎า  
การซํอมแซมเสื้อผ๎าด๎วยการสอย  และเย็บเคร่ืองเกาะเกี่ยว  การเลือกซื้อและประกอบอาหารและ
เคร่ืองดื่มที่นิยมรับประทานในจังหวัดล าปาง  การปลูกพืชในแปลง การซํอมแซมอุปกรณ๑ของใช๎ในบ๎าน  
การท าบัญชีครัวเรือน  การจัดเก็บเอกสารส าคัญ  การดูแลรักษาและใช๎สมบัติสํวนตัว  สมาชิกใน
ครอบครัวและสํวนรวม  ประดิษฐ๑ของใช๎  ของตกแตํงจากวัสดุเหลือใช๎ที่มีอยูํในท๎องถิ่นโดยใช๎
กระบวนการเทคโนโลยี  ทักษะการสร๎างชิ้นงาน  และความคิดสร๎างสรรค๑ ร่วมศึกษาเรียนรู้บูรณาการ
เปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัดล าปางและโครงการวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 

อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  เลือกใช๎เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอยําง
สร๎างสรรค๑ตํอชีวิต  สังคม  และมีการจัดการสิ่งของเคร่ืองใช๎ด๎วยการแปรรูปแล๎วน ากลับมาใช๎ใหมํ   

ค๎นหา  รวบรวมข๎อมูลที่สนใจ  และเป็นประโยชน๑จากแหลํงข๎อมูลตํางๆ  ที่เชื่อถือได๎ตามวัตถุประสงค๑  
สร๎างงานเอกสารเพื่อใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวันโดยใช๎โปรแกรมประมวลค า ( ไมโครซอฟต๑เวิร๑ด )   

ส ารวจข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพตํางๆ  ในชุมชน  และระบุความแตกตํางของอาชีพ 
   โดยใช๎กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด  กระบวนการส ารวจ สืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการ
ทางสังคม  กระบวนการกลุํม  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการทางภาษา   
 เพื่อให๎สามารถท างานรํวมกับบุคคลอ่ืนได๎อยํางมีความสุข รู๎และเข๎าใจหลักการท างานด๎วย
ความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย๑  สามารถชํวยเหลือตนเองได๎  รู๎จักสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง  
เกิดเจตคติที่ดีตํอการท างาน  รักการท างาน  และสามารถน าความร๎ูไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

ตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ป ๕/๓ , ป ๕/๔ 
ง ๒.๑ ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ป ๕/๓ , ป ๕/๔ , ป ๕/๕ 
ง ๓.๑ ป ๕/๑ , ป ๕/๒  

ง ๔.๑ ป ๕/๑ , ป ๕/๒  

 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
รหัสวิชา   ง ๑๖๑๐๑       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง / ปี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแตํละขั้นตอน  ใช๎ทักษะการจัดการใน
การท างานและมีทักษะการท างานรํวมกันในการดูแลรักษาสมบัติภายในบ๎าน  การซํอมแซมเสื้อผ๎าด๎วย
การปะและการชุน  การจัดอาหารให๎สมาชิกในครอบครัว  การเตรียม  ประกอบอาหารและเคร่ืองดื่มให๎
สมาชิกในครอบครัวตามที่นิยมรับประทานในท๎องถิ่นจังหวัดล าปาง  การเลี้ยงปลาสวยงาม  การติดต้ัง  
ประกอบของใช๎ในบ๎าน  น าความรู๎และทักษะการสร๎างชิ้นงานและแผนที่ความคิดไปประยุกต๑ในการ
สร๎างของใช๎  ของตกแตํงให๎สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสตํางๆ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑  อธิบายสํวนประกอบของระบบเทคโนโลยี  บอกหลักการเบื้องต๎นของการ
แก๎ปัญหา  ใช๎คอมพิวเตอร๑ในการค๎นหาข๎อมูล  เก็บรักษาข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ในรูปแบบตํางๆ  
น าเสนอข๎อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม   โดยเลือกใช๎ซอฟต๑แวร๑ประยุกต๑  ใช๎คอมพิวเตอร๑สร๎างชิ้นงาน
จากจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวันอยํางมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ  ส ารวจตนเองเพื่อ
วางแผนในการเลือกอาชีพ  ระบุความรู๎  ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ๑กับอาชีพที่สนใจ ร่วม
ศึกษาเรียนรู้บูรณาการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู เร่ือง สถานท่ีส าคัญในจังหวัด
ล าปางและโครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณี 
   โดยใช๎กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด  กระบวนการส ารวจ สืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการ
ทางสังคม  กระบวนการกลุํม  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการทางภาษา   
 เพื่อให๎สามารถท างานรํวมกับบุคคลอ่ืนได๎อยํางมีความสุข รู๎และเข๎าใจหลักการท างานด๎วย
ความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย๑  สามารถชํวยเหลือตนเองได๎  รู๎จักสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง  
เกิดเจตคติที่ดีตํอการท างาน  รักการท างาน  และสามารถน าความร๎ูไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

ตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ป ๖/๑ , ป ๖/๒ , ป ๖/๓ 
ง ๒.๑ ป ๖/๑ , ป ๖/๒ , ป ๖/๓ 
ง ๓.๑ ป ๖/๑ , ป ๖/๒ , ป ๖/๓ , ป ๖/๔ , ป ๖/๕ 
ง ๔.๑ ป ๖/๑ , ป ๖/๒  

 
 
 
 
 
 
 


