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ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยเสียด พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖2)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖0)
………………………………………..
อนุสนธิคำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสอดคล้องกับสภำพควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม
สภำพแวดล้อม และควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วเป็นกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคนของชำติให้สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เป็นไปตำม
เจตนำรมณ์ตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ.๒๕๔๖ กระทรวงศึกษำธิกำรจึง ประกำศใช้ม ำตรฐำนกำรเรียนรู้ แ ละตัว ชี้วัด กลุ่ม สำระกำรเรี ย นรู้
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖0)
ฉะนั้น โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด จึงได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด พุทธศักรำช
๒๕๕๓ (ปรับปรุง ๒๕๖2) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ขึ้น
ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้น ฐำน
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖2 จึงประกำศใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นำยชัยสิทธิ์ บุญดี)
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

( นำยอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
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คานา
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มำตรำ ๒๗ วรรค ๒ ได้กำหนดให้สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีหน้ำที่จัดทำสำระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภำพปัญ หำในชุมชนและสังคม ภูมิปัญ ญำท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ เพื่อเป็นสมำชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติกระทรวงศึกษำธิกำรได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๖๐) ในโรงเรียนทั่วไป โดยเริ่ม ในปี
กำรศึกษำ ๒๕๖2 ให้โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักรำช 2560) ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
โรงเรี ยนบ้ ำนห้ วยเสี ยด จึ งได้ ท ำกำรปรั บปรุ งหลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน พุ ทธศั กรำช
2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักรำช 2560 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และสำระ
ภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็น
กรอบในกำรวำงแผนและพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำและจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมีเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีกระบวนกำรนำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติโดยมีกำรกำหนดวิสัยทัศน์จุดหมำย
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดโครงสร้ำงเวลำ
เรียน ตลอดจนเกณฑ์กำรวัดผลให้ ควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ เปิดโอกำสให้โรงเรียนสำมำรถ
กำหนดทิศทำงในกำรจัดทำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดับควำมร้อนและจุดเน้นโดยมีแกนกลำง
เป็นแนวทำงที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 มีควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่สังคมคุณภำพมี
ควำมรู้อย่ำงแท้จริง
กำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจำกประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่คำดหวังได้ ทุกฝ่ำย
ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชำติ ชุมชน ครอบครัวและบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงำนอย่ำงเป็น
ระบบ และต่อเนื่องในกำรวำงแผน ดำเนินกำร ส่ง เสริมสนับสนุน ตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนำเยำวชนของชำติไปสู่คุณภำพมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่กำหนดไว้

(นำยอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด

ข4

สารบัญ
หน้า
ประกาศ
คานา
สารบัญ
ส่วนนา
ควำมนำ
วิสัยทัศน์
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้
สำระและมำตรฐำนเรียนรู้
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้ำงเวลำเรียน
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี
คาอธิบายรายวิชา
คำอธิบำยรำยวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
คำอธิบำยรำยวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
คำอธิบำยรำยวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
คำอธิบำยรำยวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
คำอธิบำยรำยวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
คำอธิบำยรำยวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
คำอธิบำยรำยวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
คำอธิบำยรำยวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
คำอธิบำยรำยกิจกรรมผู้เรียน

ก
ข
1
1
2
2
3
3
4
5
5
11
11
18
21
21
27
36
45
58
64
73
79
85
105
106
107
109
111

ค5

สารบัญ (ต่อ)
ระเบียบการวัดและประเมินผล
เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ
กำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้
กำรวัดผลและกำรประเมินผลกำรเรียน
เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน
เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ
กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
กำรบริหำรหลักสูตร
ภาคผนวก

หน้า
120
120
120
121
122
123
125
125
126
127

6

ส่วนนา

1

ส่วนนา
ความนา
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มำตรำ ๒๗ วรรค ๒ ได้กำหนดให้สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีหน้ำที่จัดทำสำระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภำพปัญ หำในชุมชนและสังคม ภูมิปัญ ญำท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ เพื่อเป็นสมำชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติกระทรวงศึกษำธิกำรได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๖๐) ในโรงเรียนทั่วไป โดยเริ่ม ในปี
กำรศึกษำ ๒๕๖2 ให้โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักรำช 2560) ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
กรอบหลักสูตรระดั บ ท้องถิ่น สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำประถมศึก ษำสุร ำษฎร์ธ ำนี เขต 1
ได้กำหนดเป้ำหมำยและจุดเน้นในกำรพัฒนำผู้เรียนโดยมุ่งพัฒนำทักษะกำรอ่ำน ใช้ประโยชน์จำกกำรอ่ำน
เป็ น เห็ น คุ ณ ค่ ำ และรั ก กำรอ่ ำ นมุ่ ง ส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำเรี ย นรู้ ต ำมแนวปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มุ่งส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักในจำรีต ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีวัฒนธรรมและชำติพันธุ์ มุ่งพัฒนำองค์
ควำมรู้ ประยุกต์ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่งำนศิลปะ อำชีพเชิง ประยุกต์ มุ่ง ส่ง เสริมกำรใช้ควำมหลำกหลำย
ทำงภำษำและวัฒนธรรม สร้ำงควำมเข้ำใจอัน ดีต่ อกัน อยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุข และเพื่อพัฒนำกำรค้ ำ
กำรบริกำรกำรท่องเที่ยว มุ่งส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำงำนสร้ำงอำชีพพื้นฐำนกำรทำมำหำ
กินตำมวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับสภำพภูมิศำสตร์ของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของจัง หวัดระนอง มุ่งส่งเสริมกำร
สร้ำงสำนึกคุณธรรม มีกิริยำมำรยำท มีสัมมำคำรวะ รับผิดชอบและรักบ้ำนเกิด
โรงเรี ย นบ้ ำ นห้ ว ยเสี ย ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี เขต 1
ได้ดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด พุทธศักรำช ๒๕๖2 ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๖0) โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตร
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และสำระภูมิศำสตร์ใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม (ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรลงวันที่ ๑๑
กรกฎำคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ,คำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร
ที่ สพฐ.1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2560 เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
คำสั่ง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้น ฐำน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกรำคม 2561 เรื่อง
ให้ เ ปลี่ ย นแปลงมำตรฐำนกำรเรี ย นรู้แ ละตั ว ชี้ วัด กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ค ณิ ต ศำสตร์ แ ละวิ ท ยำศำสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ลงวันที่ 8 มกรำคม
2561 เรื่องกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของโรงเรีย นบ้ ำ นห้ วยเสี ย ด และเพื่ อ ให้ ก ระบวนกำรนำหลั กสู ต รไปสู่ ก ำรปฏิ บัติ อ ย่ ำงมีป ระสิ ทธิภำพ
โดยจัดทำและพัฒนำหลักสูตรตำมแนวคิดหลักสูตรอิง มำตรฐำน คือ กำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้เป็น
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในหลั ก สู ต ร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม
มีจิตสำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอัน มี
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พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำน รวมทั้ง เจตคติที่ จำเป็นต่อ กำรศึก ษำต่ อ
กำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต โดยมุ่ง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐำนควำมเชื่อว่ ำทุกคน
สำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ

วิสัยทัศน์โรงเรียน
สร้ำงต้นกล้ำนักประดิษฐ์ คิดด้วยภูมิปัญ ญำ ศรัทธำค่ำนิยม ชุมชนร่วมบริหำร จัดกำรด้วย
เทคโนโลยี ครูดีมีคุณภำพ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลั ก สู ต รสถำนศึ ก ษำโรงเรี ย นบ้ ำ นห้ ว ยเสี ย ด พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๖๑ ตำมหลั ก สู ต รแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้ นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๖๐) มุ่ง พัฒนำผู้เรียนให้ มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ซึ่งกำรพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่กำหนดนั้นจะช่ วย
ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประกำร ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มีวัฒนธรรมในกำรใช้
ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อ มู ล
ข่ำวสำร และประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรอง
เพื่ อ ขจั ด และลดปั ญ หำควำมขั ด แย้ ง ต่ ำ ง ๆ กำรเลื อ กรั บ หรื อ ไม่ รั บ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรด้ ว ยหลั ก เหตุ ผ ล
และควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด
อย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือ
สำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญ หำและอุปสรรคต่ำง ๆ
ที่ เ ผชิ ญ ได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งเหมำะสมบนพื้ น ฐำนของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้ อ มู ล สำรสนเทศ
เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำ
ใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรนำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ใน
กำรดำเนินชีวิตประจำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรทำงำน และกำรอยู่ร่วมกัน
ในสัง คมด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำง ๆ
อย่ำงเหมำะสม กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อมและกำรรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือกและใช้เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ
และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร
กำรทำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้องเหมำะสม และมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลั ก สู ต รสถำนศึ ก ษำโรงเรี ย นบ้ ำ นห้ ว ยเสี ย ด พุ ท ธศั ก รำช ๒๕6๑ ตำมหลั ก สู ต รแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพื่อให้สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ดังนี้
๑. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่ำงพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๗. รักควำมเป็นไทย
๘. มีจิตสำธำรณะ

มาตรฐานการเรียนรู้
กำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดควำมสมดุลต้องคำนึงถึงหลักพัฒนำกำรทำงสมองและพหุปัญญำหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
๑. ภำษำไทย
๒. คณิตศำสตร์
๓. วิทยำศำสตร์
๔. สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
๕. สุขศึกษำและพลศึกษำ
๖. ศิลปะ
๗. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
๘. ภำษำต่ำงประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้กำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้เป็นเป้ำหมำยสำคัญ ของกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนมำตรฐำนกำรเรียนรู้ระบุสิ่ง ที่ผู้ เรียนพึง รู้ปฏิบัติไ ด้มี คุณธรรมจริยธรรมและค่ ำนิย มที่ พึ ง
ประสงค์ เมื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นอกจำกนั้นมำตรฐำนกำรเรียนรู้ยังเป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อน
พัฒนำกำรศึกษำทั้งระบบเพรำะมำตรฐำนกำรเรียนรู้จะสะท้อนให้ทรำบว่ำต้องกำรอะไร จะสอนอย่ำงไร
และประเมินอย่ำงไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้ระบบ
กำรประเมินคุณภำพภำยในและกำรประเมิน คุ ณภำพภำยนอก ซึ่ง รวมถึง กำรทดสอบระดั บ เขตพื้ น ที่
กำรศึกษำและกำรทดสอบระดับชำติระบบกำรตรวจสอบเพื่อประกันคุณภำพดังกล่ำวเป็นสิ่งสำคัญ ที่ ช่วย
สะท้อนภำพกำรจัดกำรศึกษำว่ำ สำมำรถพัฒนำผู้ เรียนให้มี คุณ ภำพตำมที่ มำตรฐำนกำรเรี ยนรู้ก ำหนด
เพียงใด
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้ง คุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่ง
สะท้อนถึงมำตรฐำนกำรเรียนรู้มีควำมเฉพำะเจำะจง และมีควำมเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในกำรกำหนด
เนื้อหำจัดทำหน่วยกำรเรียนรู้จัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญ สำหรับกำรวั ดประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบคุณภำพผู้เรียน
ตั ว ชี้ วั ด ชั้ น ปี เ ป็ น เป้ ำ หมำยในกำรพั ฒ นำผู้ เ รี ย นแต่ ล ะชั้ น ปี ใ นระดั บ กำรศึ ก ษำภำคบั ง คั บ
(ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3)
หลักสูตรได้มีกำรกำหนดรหัสกำกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อควำมเข้ำใจและให้สื่อสำร
ตรงกัน ดังนี้
ว ๑.๑ ป.๑/๒
ป.๑/๒
1.1
ว

ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ข้อที่ ๒
สำระที่ ๑ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ข้อที่ ๑
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ม.๑/๓
๒.๒
ต

ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ข้อที่ ๓
สำระที่ ๒ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ข้อที่ ๒
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

ต ๒.๒ ม.๑/๓

สาระการเรียนรู้
สำระกำรเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ควำมรู้ทักษะหรือกระบวนกำรเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจำเป็นต้องเรียนรู้โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
ภาษาไทย: ควำมรู้ทักษะ และวัฒนธรรมกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร ควำมชื่นชมกำรเห็นคุณค่ำ
ภูมิปัญญำไทยและภูมิใจในภำษำประจำชำติ
คณิตศาสตร์ : กำรนำควำมรู้ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ไ ปใช้ในกำรแก้ปัญหำกำร
ด ำเนิ น ชี วิ ต และศึ ก ษำต่ อกำรมีเ หตุมี ผ ลมีเ จตคติที่ ดี ต่ อคณิ ต ศำสตร์พัฒนำกำรคิ ดอย่ำ งเป็ นระบบและ
สร้ำงสรรค์
วิทยาศาสตร์: กำรนำควำมรู้และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้
และแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบกำรคิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลคิดวิเครำะห์คิดสร้ำงสรรค์และจิตวิทยำศำสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: กำรอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุขกำร
เป็นพลเมืองดีศรัทธำในหลักธรรมของศำสนำกำรเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรและสิ่ง แวดล้อมควำมรัก ชำติ
และภูมิใจในควำมเป็นไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา: ควำมรู้ทักษะและเจตคติในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพพลำนำมัยของตนเอง
และผู้อื่นกำรป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่ำงๆ ที่มีผลต่อสุขภำพอย่ำงถูกวิธีและทักษะในกำรดำเนินชีวิต
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ศิลปะ: ควำมรู้และทักษะในกำรคิดริเริ่มจินตนำกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะสุนทรียภำพ และกำรเห็น
คุณค่ำทำงศิลปะ
การงานอาขีพและเทคโนโลยี : ควำมรู้ทักษะและเจตคติในกำรทำงำนกำรจัดกำรกำรดำรงชีวิ ต
กำรประกอบอำชีพและกำรใช้เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ: ควำมรู้ทักษะเจตคติและวัฒนธรรมกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร
กำรแสวงหำควำมรู้และกำรประกอบอำชีพ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
จำนวน 5๗ มำตรฐำน ดังนี้
ภาษาไทย
สาระที่ 1 การอ่าน
มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
สาระที่ 2 การเขียน
มำตรฐำน ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำรเขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียน
เรื่ อ งรำวในรู ป แบบต่ ำ งๆ เขี ย นรำยงำนข้ อ มู ล สำรสนเทศ และรำยงำนกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มำตรฐำน ท ๓.๑ สำมำรถเลือกฟัง ดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้ควำมคิด
ควำมรู้สึกในโอกำสต่ำงๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มำตรฐำน ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำษำและพลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำและรักษำภำษำไทย ไว้เป็นสมบัติของชำติ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มำตรฐำน ท ๕.๑ เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย
อย่ำงเห็นคุณค่ำ และนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
คณิตศาสตร์
สาระที่ 1 จานวนและพีชคณิต
มำตรฐำน ค 1.1 เข้ ำ ใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน ระบบจ ำนวน กำร
ดำเนินกำรของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำร สมบัติของกำรดำเนินกำรและนำไปใช้
มำตรฐำน ค 1.2 เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม
และนำไปใช้
มำตรฐำน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมกำร และอสมกำร และอธิบำยควำมสัมพันธ์ หรือช่วย
แก้ปัญหำที่กำหนดให้
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
มำตรฐำน ค 2.1 เข้ ำ ใจพื้ น ฐำนเกี่ ย วกับ กำรวั ด วั ด และคำดคะเนขนำดของสิ่ง ที่
ต้ อ งกำรวั ด และนำไปใช้
มำตรฐำน ค 2.2 เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงรูปเรขำคณิต และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และนำไปใช้
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
มำตรฐำน ค 3.1 เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ
มำตรฐำน ค.3.2 เข้ำใจหลักกำรนับเบื้องต้น ควำมน่ำจะเป็น แลนำไปใช้
วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มำตรฐำน ว 1.1 เข้ำใจควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งไม่มีชีวิต
กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต และควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งสิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ ำ งๆ ในระบบนิ เ วศ กำรถ่ ำ ยทอดพลั ง งำน
กำรเปลี่ ย นแปลง แทนที่ ใ นระบบนิ เ วศ ควำมหมำยของประชำกร ปั ญ หำของผลกระทบที่ มี ต่ อ
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมแนวทำงในกำรอนุรั กษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรแก้ไ ขปั ญ หำ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
มำตรฐำน ว 1.2 เข้ ำ ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มีชี วิ ต หน่ ว ยพื้ นฐำนของสิ่ ง มีชี วิ ต กำรล ำเลียง
สำรเข้ำและออกจำกเซลล์ ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง และหน้ำที่ของระบบต่ำง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
ที่ทำงำนสัมพันธ์กัน ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง และหน้ำที่ของอวัยวะต่ำงๆของพืชที่ทำงำนสัมพันธ์กัน
รวมทั้งนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
มำตรฐำน ว 1.3 เข้ ำ ใจกระบวนกำรและควำมส ำคั ญ ของกำรถ่ ำ ยทอดลั ก ษณะทำง
พันธุกรรมสำรพันธุกรรม กำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
และวิวัฒนกำรของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มำตรฐำน ว 2.1 เข้ำใจสมบัติของสสำร องค์ประกอบของสสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สมบัติของสสำรกับโครงสร้ำง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค หลักและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะของสสำรกำรเกิดสำรละลำย และกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี
มำตรฐำน ว 2.2 เข้ำใจธรรมชำติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
ลักษณะกำรเคลื่อนที่แบบ
ต่ำงๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
มำตรฐำน ว 2.3 เข้ ำ ใจควำมหมำยของพลั ง งำน กำรเปลี่ ย นแปลงและกำรถ่ ำยโอน
พลั ง งำน ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งสสำรและพลั ง งำน พลั ง งำนในชี วิ ต ประจ ำวั น ธรรมชำติ ข องคลื่ น
ปรำกฎกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ รวมทั้งนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มำตรฐำน ว 3.1 เข้ำใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนกำรเกิด และวิวัฒนำกำรของ
เอกภพ กำแลกซี่ ดำวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภำยในระบบสุริยะ ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกำศ
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มำตรฐำน ว 3.2 เข้ำใจองค์ประกอบและควำมสั มพันธ์ของระบบโลก กระบวนกำร
เปลี่ยนแปลงภำยในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงลมฟ้ำ อำกำศและ
ภูมิอำกำศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มำตรฐำน ว 4.1 เข้ ำ ใจแนวคิ ด ของเทคโนโลยี เ พื่ อ กำรด ำรงชี วิ ต ในสั ง คมที่ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ใช้ควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และศำสตร์อื่น ๆ เพื่อ
แก้ปัญ หำหรือพัฒนำงำนอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ด้วยกระบวนกำรออกแบบเชิง วิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มำตรฐำน ว 4.2 เข้ำใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตจริง อย่ำง
เป็นขั้นตอนและระบบใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรเรียนรู้ กำรทำงำน และกำรแก้ปัญหำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รู้เท่ำทัน และมีจริยธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มำตรฐำน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ และศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตำมหลักธรรมเพื่อกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
มำตรฐำน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำ
พระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือ
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มำตรฐำน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบัติตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำม
และธำรงรักษำประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
มำตรฐำน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธำ และ
ธำรงรักษำไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มำตรฐำน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริโภค
กำรใช้ ท รั พ ยำกรที่มี อยู่ อย่ ำ งมีป ระสิ ท ธิ ภำพและคุ้ มค่ ำ รวมทั้ ง เข้ ำ ใจหลั ก กำรของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
มำตรฐำน ส 3.2 เข้ำใจระบบ และสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำงๆควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
และควำมจำเป็นของกำรร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มำตรฐำน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆอย่ำงเป็นระบบ
มำตรฐำน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้ำนควำม
สัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมสำคัญและสำมำรถวิเครำะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
มำตรฐำน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก
ควำมภูมิใจและธำรงควำมเป็นไทย

8
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มำตรฐำน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพของโลกและควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมี
ผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ และสรุปข้อมูล ตำมกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำตรฐำน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วิถีกำรดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรและ สิ่ ง แว ดล้ อ มเพื่ อ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มำตรฐำน พ 1.1 เข้ำใจธรรมชำติของกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มำตรฐำน พ 2.1 เข้ำใจและเห็นคุณค่ำของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษำ และมีทักษะใน
กำรดำเนินชีวิต
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มำตรฐำน พ 3.1 เข้ำใจ มีทักษะในกำรเคลื่อนไหว กิจกรรมทำงกำย กำรเล่นเกม
และกีฬำ
มำตรฐำน พ 3.2 รักกำรออกกำลังกำย กำรเล่นเกม และกำรเล่นกีฬำ ปฏิบัติเป็นประจำ
อย่ำงสม่ำเสมอ มีวินัย เคำรพสิทธิ กฎ กติกำ มีน้ำใจนักกีฬำ มีจิตวิญญำณในกำรแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภำพของกำรกีฬำ
สาระที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มำตรฐำน พ 4.1 เห็นคุณค่ำและมีทักษะในกำรสร้ำงเสริม กำรดำรงสุขภำพ กำรป้องกัน
โรคและกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพเพื่อสุขภำพ
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มำตรฐำน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพ อุบัติเหตุ
กำรใช้ยำสำรเสพติด และควำมรุนแรง
ศิลปะ
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มำตรฐำน ศ 1.1 สร้ำงสรรค์ง ำนทัศนศิลป์ต ำมจิน ตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์
วิเครำะห์วิพำกษ์ วิจำรณ์คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำงอิสระ ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
มำตรฐำน ศ 1.2 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทัศนศิ ลป์ ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่ำงำนทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิน่ ภูมิปัญญำไทยและสำกล
สาระที่ 2 ดนตรี
มำตรฐำน ศ 2.1 เข้ำใจและแสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์วิพำกษ์วิจำรณ์
คุณค่ำดนตรี ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่อดนตรีอย่ำงอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
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มำตรฐำน ศ 2.2 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรี ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่ำของดนตรีที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มำตรฐำน ศ 3.1 เข้ำใจและแสดงออกทำงนำฏศิลป์อย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์
วิจำรณ์คุณค่ำทำงนำฏศิลป์ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดอย่ำงอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
มำตรฐำน ศ 3.2 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์ ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์ที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
มำตรฐำน ง 1.1 เข้ำใจกำรทำงำน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกระบวนกำรทำงำน
ทักษะกำรจัดกำร ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรทำงำนร่วมกัน และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในกำรทำงำน มีจิตสำนึกในกำรใช้พลังงำน ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
กำรดำรงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มำตรฐำน ง 2.1 เข้ำใจเทคโนโลยีและกระบวนกำรเทคโนโลยี ออกแบบและสร้ำง
สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีกำรตำมกระบวนกำรเทคโนโลยีอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทำง
สร้ำงสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มำตรฐำน ง 3.1 เข้ำใจ เห็นคุณค่ำ และใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
สืบค้นข้อมูล กำรเรียนรู้กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำน และอำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และมีคุณธรรม
สาระที่ 4 การอาชีพ
มำตรฐำน ง 4.1 เข้ำใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบกำรณ์ เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำอำชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ
ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มำตรฐำน ต 1.1 เข้ำใจและตีควำมเรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ และแสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน ต 1.2 มี ทั ก ษะกำรสื่ อ สำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร
แสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำตรฐำน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิดรวบยอด และควำมคิดเห็นในเรื่อง
ต่ำงๆโดยกำรพูดและกำรเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มำตรฐำน ต 2.1 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และ
นำไปใช้อย่ำงเหมำะสมกับกำลเทศะ
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มำตรฐำน ต 2.2 เข้ำใจควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำกับภำษำและวัฒนธรรมไทย และนำมำใช้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มำตรฐำน ต 3.1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
และเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำแสวงหำควำมรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มำตรฐำน ต 4.1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน และ
สังคม
มำตรฐำน ต 4.2 ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อกำรประกอบ
อำชีพและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
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โครงสร้างพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้ ำ งหลั ก สู ต รสถำนศึ ก ษำโรงเรี ยนบ้ ำ นห้ ว ยเสี ย ด พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๖2
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
เวลาเรียน ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
200 200 200 160 160
คณิตศาสตร์
200 200 200 160 160
วิทยาศาสตร์
120 120 120 120 120
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
80 80 80 160 160
ประวัติศำสตร์
40 40
40 40 40
หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม
ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรมและกำร
ดำเนินชีวิตในสังคม
เศรษฐศำสตร์
ภูมิศำสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
40 40 40 40 40
ศิลปะ
20 20 20 40 40
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 20 20 40 40
ภาษาต่างประเทศ
120 120 120 80 80
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
840 840 840 840 840
 รายวิชาเพิ่มเติม
40 40 40 40 40
(หน้าที่พลเมือง)
80 80 80 40 40
(ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
40 40 40 40 40
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนำรี
30 30 30 30 30
- ชุมนุม
40 40 40 40 40
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 10 10 10 10
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120 120 120 120 120
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
บูรณ บูรณำ บูรณำ บูรณำ บูรณำ
ำกำร กำร กำร กำร กำร
รวมเวลาเรียน
1,080 ชั่วโมง / ปี

ตำมหลั ก สู ต ร
ป.6
160
160
120
160
40

40
40
40
80
840
40
40
40
30
40
10
120
บูรณำ
กำร

(หนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๙๙ลงวันที่ ๒๖มิถุนำยน ๒๕๕๗และหนังสือที่ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๒๓๙
ลงวั น ที่ ๑กั น ยำยน ๒๕๕๗, ประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ลงวั น ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐
เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน)
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โครงสร้างหลักสูตรชัน้ ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 11101
ค 11101
ว11101
ส 11101
ส 11102
พ 11101
ศ 11101
ง 11101
อ 11101
รายวิชาเพิ่มเติม
ส11231
อ 11201

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน
หน้ำที่พลเมือง
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียน

เวลาเรียน
(ชม./ปี)
๘4๐
200
200
120
80
40
40
20
20
120
80
40
80
120
40
30
40
10
บูรณำกำร
1,080
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 12101
ค 12101
ว 12101
ส 12101
ส 12102
พ 12101
ศ 12101
ง 12101
อ 12101
รายวิชาเพิ่มเติม
ส12232
อ 12201

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน
หน้ำที่พลเมือง
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียน

เวลาเรียน
(ชม./ปี)
840
200
200
120
80
40
40
20
20
120
80
40
80
120
40
30
40
10
บูรณำกำร
1,080

14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

เวลาเรียน
(ชม./ปี)
840
200
200
120
80
40
40
20
20
120

หน้ำที่พลเมือง
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3

40
80

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 13101
ค 13101
ว 13101
ส 13101
ส 13102
พ 13101
ศ 13101
ง 13101
อ 13101
รายวิชาเพิ่มเติม
ส13233
อ 13201

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียน

120
40
30
40
10
บูรณำกำร
1,080
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

เวลาเรียน
(ชม./ปี)
840
160
160
120
160
40
40
40
40
80

หน้ำที่พลเมือง
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4

40
40

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 14101
ค 14101
ว 14101
ส 14101
ส 14102
พ 14101
ศ 14101
ง 14101
อ 14101
รายวิชาเพิ่มเติม
ส14234
อ 14201

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียน

120
40
30
40
10
บูรณำกำร
1,040
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

เวลาเรียน
(ชม./ปี)
840
160
160
120
160
40
40
40
40
80

หน้ำที่พลเมือง
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน 5

40
40

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 15101
ค 15101
ว 15101
ส 15101
ส 15102
พ 15101
ศ 15101
ง 15101
อ 15101
รายวิชาเพิ่มเติม
ส15235
อ 15201

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียน

120
40
30
40
10
บูรณำกำร
1,040
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

เวลาเรียน
(ชม./ปี)
840
160
160
120
160
40
40
40
40
80

หน้ำที่พลเมือง
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน 6

40
40

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 16101
ค 16101
ว 16101
ส 16101
ส 16102
พ 16101
ศ 16101
ง 16101
อ 16101
รายวิชาเพิ่มเติม
ส16236
อ 16201

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียน

120
40
30
40
10
บูรณำกำร
1,040
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รายวิชาของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๑๑๐๑ ภำษำไทย ๑
ท ๑๒๑๐๑ ภำษำไทย ๒
ท ๑๓๑๐๑ ภำษำไทย ๓
ท ๑๔๑๐๑ ภำษำไทย ๔
ท ๑๕๑๐๑ ภำษำไทย ๕
ท ๑๖๑๐๑ ภำษำไทย ๖

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

12๐ ชั่วโมง
12๐ ชั่วโมง
12๐ ชั่วโมง
12๐ ชั่วโมง
120 ชั่วโมง
12๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษำฯ ๑
จำนวน
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษำฯ ๒
จำนวน
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษำฯ ๓
จำนวน
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษำฯ ๔
จำนวน
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษำฯ ๕
จำนวน

8๐ ชั่วโมง
8๐ ชั่วโมง
8๐ ชั่วโมง
16๐ ชั่วโมง
16๐ ชั่วโมง

****************
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๒
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๓
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๔
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๕
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๖
****************
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ว ๑๑๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๑
ว ๑๒๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๒
ว ๑๓๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๓
ว ๑๔๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๔
ว ๑๕๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๕
ว ๑๖๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๖
***************
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ส ๑๖๑๐๑
ส ๑๑๑๐๒
ส ๑๒๑๐๒
ส ๑๓๑๐๒
ส ๑๔๑๐๒
ส ๑๕๑๐๒
ส ๑๖๑๐๒

สังคมศึกษำฯ ๖
ประวัติศำสตร์ ๑
ประวัติศำสตร์ ๒
ประวัติศำสตร์ ๓
ประวัติศำสตร์ ๔
ประวัติศำสตร์ ๕
ประวัติศำสตร์ ๖

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

16๐ ชั่วโมง
๔๐ ชั่วโมง
๔๐ ชั่วโมง
๔๐ ชั่วโมง
๔๐ ชั่วโมง
๔๐ ชั่วโมง
๔๐ ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2๐
20
20
4๐
4๐
4๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2๐
2๐
2๐
4๐
4๐
4๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

****************
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษำฯ ๑
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษำฯ ๒
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษำฯ ๓
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษำฯ ๔
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษำฯ ๕
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษำฯ ๖
****************
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชาพื้นฐาน
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖
****************
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๑๑๐๑ กำรงำนอำชีพฯ ๑
ง ๑๒๑๐๑ กำรงำนอำชีพฯ ๒
ง ๑๓๑๐๑ กำรงำนอำชีพฯ ๓
ง ๑๔๑๐๑ กำรงำนอำชีพฯ ๔
ง ๑๕๑๐๑ กำรงำนอำชีพฯ ๕
ง ๑๖๑๐๑ กำรงำนอำชีพฯ ๖
****************
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
รายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๑๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑
อ ๑๒๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๒
อ ๑๓๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๓
อ ๑๔๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๔
อ ๑๕๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๕
อ ๑๖๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๖

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

120
120
120
80
๘๐
๘๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

หน้ำที่พลเมือง 1
หน้ำที่พลเมือง 2
หน้ำที่พลเมือง 3
หน้ำที่พลเมือง 4
หน้ำที่พลเมือง 5
หน้ำที่พลเมือง ๖

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

40
40
40
๔๐
๔๐
๔๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน 5
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๖

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

80
80
80
๔๐
๔๐
๔๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

****************
รายวิชาเพิ่มเติม
ส ๑๑231
ส ๑๒232
ส ๑๓233
ส ๑๔234
ส ๑๕235
ส ๑๖236
อ ๑๑201
อ ๑๒201
อ ๑๓201
อ ๑๔201
อ ๑๕2๐1
อ ๑๖201
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คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ท 11101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 200 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
อ่ำนออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อควำมสั้น ๆ เรื่องสั้น ๆ ง่ำย ๆ บอกควำมหมำยของค ำ
ข้อควำม บอกข้อคิด ตอบคำถำม เล่ำเรื่องย่อ คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน บอกควำมหมำยของ
เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์สำคัญที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน มีมำรยำทในกำรอ่ำน
คัดลำยมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำย ๆ มีมำรยำทในกำร
เขียน ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ำย ๆ และปฏิบัติตำม ตอบคำถำม เล่ำเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็ นควำมรู้ ควำม
บันเทิง พูดแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสำรได้ตำมวัตถุประสงค์ มีมำรยำท
ในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด บอกข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนและกำรฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบทร้อยกรองตำมควำมสนใจ
เขียนพยัญชนะไทย สระ วรรณยุกต์ เลขไทย เขียนสะกดคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ำย ๆ
ต่อคำคล้องจองง่ำย ๆ เขียนสื่อสำรเรื่องที่อ่ำนแล้วเข้ำใจสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คัดลำยมือด้วย
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ถูกต้องสวยงำม
ใช้กระบวนกำรคิด ทักษะกำรสื่อสำร สรุป วิ เครำะห์ข้อมูลจำกเรื่องและสื่อต่ำง ๆ ที่อ่ำน ฟัง
และดู เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรแยกแยะ ตัดสินใจ
นำไปใช้ในชีวิต ประจ ำวันได้อ ย่ำงภำคภู มิ ใจ รักควำมเป็นไทย ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์มีวิ นั ย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำนและมีจิตสำธำรณะ
รหัสตัวชี้วัด
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
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด

22
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ท 12101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 200 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
อ่ำนออกเสียงคำ คำสัมผัสคล้องจอง ข้อควำมและบทร้อยกรองง่ำย ๆ อธิบำยควำมหมำยของคำ
และข้อควำมที่อ่ำน ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน ระบุใจควำมสำคัญและรำยละเอียดจำก
เรื่องที่อ่ำน แสดงควำมคิดเห็นและคำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน อ่ำนหนังสือจำกควำมสนใจอย่ำง
สม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่ำน อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำยและปฏิบัติตำมคำสั่งหรือข้อแนะนำ มีมำรยำทใน
กำรอ่ำน
คั ด ลำยมื อ ตั ว บรรจงเต็ ม บรรทั ด เขี ย นเรื่ อ งสั้ น ๆ เกี่ ย วกั บ ประสบกำรณ์ เขี ย นเรื่ อ งสั้ น ๆ
ตำมจินตนำกำร มีมำรยำทในกำรเขียน
ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตำม เล่ำเรื่องที่ฟัง และดู ทั้ง ที่เป็นควำมรู้และควำม
บันเทิง บอกสำระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดง
ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำมวัตถุประสงค์ มีมำรยำทในกำร
ฟัง กำรดู กำรพูด บอกและเขียนพยัญ ชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอก
ควำมหมำยของค ำ เรียบเรียงค ำและประโยคตำมเจตนำของกำรสื่ อ สำร บอกลักษณะค ำคล้ อ งจอง
เลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำน และภำษำถิ่นได้เหมำะสมกับกำลเทศะ
ระบุข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนหรือกำรฟัง วรรณกรรมส ำหรั บ เด็ก เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจ ำวั น
ร้องบทร้อยกรองเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุ ณค่ ำ
ตำมควำมสนใจ
โดยใช้กระบวนกำรคิด ทักษะกำรสื่อสำร สรุป วิเครำะห์ข้อมูลจำกเรื่องและสื่อต่ำง ๆ ที่อ่ำน
ฟัง และดู เพื่อให้เ กิดควำมรู้ควำมเข้ ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่ง ที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรแยกแยะ
ตัดสินใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงภำคภูมิใจ รักควำมเป็นไทย ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำนและมีจิตสำธำรณะ
รหัสตัวชี้วัด
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
รวมทั้งหมด ๒๗ ตัวชี้วัด

23
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ท 13101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 200 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
อ่ำนออกเสียงคำ ข้อควำม เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองอย่ำงง่ำยได้อย่ำงคล่องแคล่ว อธิบำย
ควำมหมำยของคำและข้อควำมที่อ่ำน ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน ลำดับ
เหตุกำรณ์และคำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปควำมรู้แ ละข้อคิ ดจำก
เรื่องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้ในกำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจอย่ำงสม่ำเสมอและนำเรื่องที่อ่ำนข้อเขียนเชิง
อธิบำยและปฏิบัติตำมคำสั่งหรือข้อแนะนำ อธิบำยควำมหมำยของข้อมูลจำกแผนภำพ แผนที่ แผนภูมิ
มีมำรยำทในกำรอ่ำน
คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยำยเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่ำงชัดเจน เขียนบันทึก
ประจำวัน เขียนจดหมำยลำครู เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร มีมำรยำทในกำรเขียน
เล่ำรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นควำมรู้และบันเทิง บอกสำระสำคัญจำกกำรฟัง
กำรดู ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเกี่ยวกั บเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกจำกเรื่องที่
ฟังและดู พูดสื่อสำรได้ชัดเจนตำมวัตถุประสงค์ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู กำรพูด
เขียนสะกดคำและบอกควำมหมำยของคำ ระบุชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค ใช้พจนำนุกรม
ค้นหำควำมหมำยของคำ แต่งประโยคง่ำย ๆ แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ เลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำน
และภำษำถิ่นได้เหมำะสมกับกำลเทศะ
ระบุข้อคิดที่ได้จำกกำรฟังวรรณกรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักเพลงพื้นบ้ำนและเพลง
กล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังควำมชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่ อ่ำน ท่องจำ
บทอำขยำนตำมที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
โดยใช้กระบวนกำรคิด ทักษะกำรสื่อสำร สรุป วิเครำะห์ข้อมูลจำกเรื่อง และสื่อต่ำง ๆ ที่อ่ำน
ฟังและดู เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรแยก ตัดสิน
นำไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่ำงภำคภูมิใจ รักควำมเป็นไทย ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำนและมีจิตสำธำรณะ
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙
ท ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖
ท ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖
ท ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖
ท ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด

24
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ท 14101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 160 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน อธิบำยควำมหมำยของคำ
ประโยค ส ำนวน จำกเรื่ อ งที่ อ่ ำ น อ่ ำ นเรื่ อ งสั้ น ตำมเวลำที่ ก ำหนดและตอบค ำถำม จั บ ใจควำมส ำคั ญ
แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น คำดคะเนเหตุกำรณ์ โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปควำมรู้และข้อคิดจำก
เรื่องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจอย่ำงสม่ำเสมอและแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน มีนิสัยรักกำรอ่ำนและมีมำรยำทในกำรอ่ำน
คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตำมรูปแบบกำรเขียนอักษรไทย เขียนสื่อสำร
โดยใช้คำให้ถูกต้องชัดเจนและเหมำะสม เขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพควำมคิดเพื่อใช้พัฒนำ
งำนเขียน เขียนย่อควำมจำกเรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมำยถึงเพื่อนและบิดำมำรดำ เขียนบันทึกและเขียน
รำยงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ เรื่องรำวจำกจินตนำกำร มีนิสัยรักกำรเขียน และมีมำรยำทกำรเขียน
จ ำแนกข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ คิ ด เห็ น จำกเรื่ อ งที่ ไ ด้ ฟั ง หรื อ ดู ใ นชี วิต ประจ ำวัน พู ด สรุ ป ควำม
พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู โดยตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผล
จำกเรื่องที่ฟังและดู รำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำจำกกำรฟังและดู และกำรสนทนำ มีมำรยำทใน
กำรฟังและกำรพูด
สะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำในบริบ ทต่ ำ ง ๆ ระบุ ช นิ ด และหน้ำ ที่ ข องค ำในประโยค
ใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของค ำ แต่ง ประโยคได้ถูกต้องตำมหลัก ภำษำ แต่ง บทร้อยกรอง และ
คำขวัญ บอกควำมหมำยของส ำนวนที่ เป็น ค ำพัง เพยและสุภ ำษิ ต เปรียบเทียบภำษำไทยมำตรฐำน
กับภำษำถิ่น
ระบุข้อคิดจำกนิทำนพื้นบ้ำนหรือนิทำนคติธรรม อธิบำยข้อคิดจำกกำรอ่ำนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
ร้องเพลงพื้นบ้ำน ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ โดยใช้
กระบวนกำรคิด ทักษะกำรสื่อสำร สรุป วิเครำะห์ข้อมูลจำกเรื่องและสื่อต่ำง ๆ ที่อ่ำนฟังและดู เพื่อให้เกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถสื่อสำรสิ่ งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้ ซื่อสัตย์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียงมุ่งมั่นในกำรทำงำน
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗,ป.๔/๘
ท ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗,ป.๔/๘
ท ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖
ท ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗
ท ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
รวมทั้งหมด ๓๓ ตัวชี้วัด

25
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ท 15101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 160 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยคและ
ข้อควำมที่เป็นกำรบรรยำย และกำรพรรณนำ อธิบำยควำมหมำยโดยนัยจำกเรื่องที่อ่ำนอย่ำงหลำกหลำย
แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น จำกเรื่องที่อ่ำนวิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำนเพื่อ
นำไปใช้ในกำรดำเนินชีวิต
อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตำมอ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
อย่ำงสม่ำเสมอและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน มีนิสัยรักกำรอ่ำนและมีมำรยำทในกำรอ่ำน
คั ด ลำยมื อ ตั ว บรรจงครึ่ งบรรทั ด เขี ย นสื่ อ สำรโดยใช้ ถ้อ ยค ำถู กต้ อง ชั ด เจน เหมำะสม และ
สละสลวย เขียนบรรยำย ประสบกำรณ์โดยระบุสำระสำคัญ และรำยละเอียดสนับสนุนเขียนเรียงควำมเขียน
ย่อควำมจำกเรื่องที่อ่ำน เขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสำระจำกสื่อที่ได้รับ เขียนจดหมำยส่วนตัวและ
จดหมำยกิจธุระ เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ และโครงงำน มีนิสัยรักกำรเขียน และมีมำรยำทในกำร
เขียน
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกควำมหมำยของคำ
เขียนเรียงควำมเป็นประโยคง่ำย ๆ ต่อคำคล้องจองง่ำย ๆ พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึก
จำกเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผลจำกเรื่องที่ฟังและดู วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำก
เรื่องที่ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผล พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำร
สนทนำมีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
สรุปเรื่องจำกวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่ำน ระบุควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำนวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ชีวิตจริง อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอำขยำน
ตำมที่ ก ำหนดและบทร้ อยกรองที่ มี คุ ณ ค่ ำ ตำมควำมสนใจ โดยใช้ ก ระบวนกำรคิ ด ทั ก ษะกำรสื่ อ สำร
สรุปวิเครำะห์ข้อมูลจำกเรื่องและสื่อต่ำง ๆ ที่อ่ำนฟังและดู เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถสื่อสำรสิ่ง
ที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงภำคภูมิใจ รักควำม
เป็นไทย ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำนและมีจิตสำธำรณะ
รหัสตัวชี้วัด
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
รวมทั้งหมด ๓๓ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ท 16101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 160 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยคและ
ข้อควำมที่เป็นโวหำร อ่ำนเรื่องสั้น ๆ อย่ำงหลำกหลำยโดยจับเวลำ แล้วถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำนแยก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน อธิบำยกำรนำควำมรู้และควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำนไปตัด สินใจ
แก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิต อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตำมอธิบำยควำมหมำย
ของข้อมูลจำกกำรอ่ำนแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกรำฟ อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ และอธิบำยคุณค่ำ
ที่ได้รับ มีมำรยำทในกำรอ่ำน
คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง บรรทั ด เขียนสื่อสำรเขียนแผนภำพโครงเรื่อง เขียน
เรียงควำม เขียนย่อควำม เขียนจดหมำยส่วนตัว กรอกแบบรำยกำรต่ำง ๆ เขียนตำมจินตนำกำร และ
มีมำรยำทในกำรเขียน
พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตั้งคำถำม ถำมตอบเชิงเหตุผล วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำกกำรฟัง
และดูสื่อโฆษณำอย่ำงมีเหตุผล พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำร
สนทนำ พูดโน้มน้ำวอย่ำงมีเหตุผลและน่ำเชื่อถือ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
วิ เ ครำะห์ ช นิด และหน้ำ ที่ข องค ำได้ เหมำะสมกั บกำลเทศะ รวบรวม บอกควำมหมำยของคำ
ภำษำต่ำงประเทศ ที่ใช้ในภำษำไทย ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง วิเครำะห์เปรียบเทียบ
สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
แสดงควำมคิดเห็นจำกวรรณคดี วรรณกรรม เล่ำนิทำนพื้นบ้ำนมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำ
บทอำขยำนและบทร้อยกรองได้อย่ำงมีคุณค่ำโดยใช้กระบวนกำรคิด ทักษะกำรสื่อสำร สรุปวิเครำะห์
ข้อมูลจำกเรื่องและสื่อต่ำง ๆ ที่อ่ำน ฟังและดู เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้
มีควำมสำรถในกำรแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงภำคภูมิใจ รักควำมเป็นไทย ชำติ
ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำนและมีจิตสำธำรณะ
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖,ป.๖/๗,ป.๖/๘,ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖,ป.๖/๗,ป.๖/๘,ป.๖/๙
ท ๓.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖
ท ๔.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖
ท ๕.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔
รวมทั้งหมด ๓๔ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ค11101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 200 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
บอกจำนวนของสิ่งต่ำง ๆ แสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมจำนวนที่กำหนด อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ ไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้
เครื่องหมำย = ≠ ><เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวน หำค่ำของตัวไม่ทรำบ
ค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวก และประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐ แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทย์ปัญหำกำรลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ
๐ ระบุจำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และระบุรูปที่หำยไป
ในแบบรูปซ้ำของรูปเรขำคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สมำชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี ๒ รูป วัดและเปรียบเทียบควำมยำว
เป็ น เซนติ เ มตร เป็ น เมตร วั ด และเปรี ย บเที ย บน้ ำหนั ก เป็ น กิ โ ลกรั ม เป็ น ขี ด จ ำแนกรู ป สำมเหลี่ ย ม
รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพ
ในกำรหำคำตอบ ของโจทย์ปัญหำ เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย
โดยใช้กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ให้เหตุผล
รับฟัง และให้เหตุผลสนับสนุน โดยมีข้อเท็จจริง ทำงคณิตศำสตร์รองรับ ใช้รูปภำษำและสัญ ลักษณ์ ท ำง
คณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำร กำรสื่อควำมหมำย สรุป และนำเสนอได้อ ย่ำงถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยง
ควำมรู้ต่ำง ๆ ในกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และนำควำมรู้ หลักกำร กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศำสตร์อื่น ๆ และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ นำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ใน
กำรเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ ำ ง ๆ และใช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั นอย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ รวมทั้ ง เห็ น คุ ณ ค่ ำ และมี เ จตคติ ที่ ดีต่อ
คณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงเป็นระบบระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณและ
มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/3, ป.๑/4, ป.๑/5
ค ๑.๒ ป.๑/๑
ค ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
ค ๒.2 ป.๑/๑
ค ๓.๑ ป.๑/๑
รวมทั้งหมด ๑0 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ค12101 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 200 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
บอกจำนวนของสิ่งต่ำง ๆ แสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมจำนวนที่กำหนด อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐
และ ๐ โดยใช้เครื่องหมำย = ≠ >< เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวน ๔.
หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรลบของจำนวน
นับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรคูณของจำนวน ๑ หลัก
กับจำนวนไม่เกิน ๒ หลัก หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก
ตัวหำร ๑ หลัก โดยที่ผลหำรมี ๑ หลัก ทั้งหำรลงตัวและหำรไม่ลงตัว หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับไม่ เกิน
๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญ หำเกี่ยวกับเวลำที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียวกัน
วัดและเปรียบเทียบควำมยำวเป็นเมตรและเซนติเมตร แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ
เกี่ยวกับควำมยำวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทีย บน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม
กิโลกรัมและขีด แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
และกรัม กิโลกรัมและขีด วัดและเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร จำแนกและบอกลักษณะของรูป
หลำยเหลี่ยมและวงกลม ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเมื่อกำหนดรูป ๑ รูป
แทน ๒ หน่วย ๕ หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย
โดยใช้กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ให้เหตุผล
รับฟัง และให้เหตุผลสนับสนุน โดยมีข้อเท็จจริง ทำงคณิตศำสตร์รองรับ ใช้รูปภำษำและสัญ ลักษณ์ ท ำง
คณิตศำสตร์ ในกำรสื่อสำร กำรสื่อควำมหมำย สรุป และนำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยง
ควำมรู้ต่ำง ๆ ในกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และนำควำมรู้ หลักกำร กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศำสตร์อื่น ๆ และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ นำประสบกำรณ์ด้ ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ใน
กำรเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ ำ ง ๆ และใช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั นอย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ รวมทั้ ง เห็ น คุ ณ ค่ ำ และมี เ จตคติ ที่ ดีต่อ
คณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงเป็นระบบระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณและ
มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.2/๑, ป.2/๒, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8
ค ๒.๑ ป.2/๑, ป.2/๒, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6
ค ๒.2 ป.2/๑
ค ๓.๑ ป.2/๑
รวมทั้งหมด ๑6 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ค13101 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 200 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
และ ๐ เปรียบเทียบ และเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บอก อ่ำนและเขียนเศษส่วนแสดงปริมำณ
สิ่งต่ำง ๆ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมเศษส่วนที่กำหนด เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ำกัน โดยที่ตัวเศษน้อย
กว่ำหรือเท่ำกับตัวส่วน หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวกและประโยคสัญ ลักษณ์
แสดงกำรลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ แสดง
กำรคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่เกิน ๔ หลัก และจำนวน ๒ หลักกับจำนวน ๒ หลัก หำค่ำของตัวไม่
ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ แสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหำร ๑ หลัก หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ
คูณ หำรระคน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอน
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หำผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ำกันและผลบวกไม่เกิน ๑
และหำผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ำกัน แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ำกันและผลบวกไม่เกิน ๑ และโจทย์ปัญหำกำรลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ำกัน ระบุจำนวนที่หำยไปในแบบ
รูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่ำ ๆ กัน แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงิน แสดงวิธี
หำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำและระยะเวลำ เลือกใช้เครื่องวัดควำมยำวที่เหมำะสม วัดและบอก
ควำมยำวของสิ่งต่ำง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คำดคะเนควำมยำวเป็นเมตรและ
เป็นเซนติเมตร เปรียบเทียบควำมยำวระหว่ำงเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร
จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ ควำมยำว ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมำะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม
คำดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่ำงกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตัน
กับกิโลกรัม จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญ หำเกี่ยวกับน้ำหนัก ที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมำะสม วัดและเปรียบเทียบปริมำตร ควำมจุ
เป็นลิตรและมิลลิลิตร
คำดคะเนปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและ
ควำมจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร ระบุรูปเรขำคณิตสองมิติที่มีแกนสมมำตรและจำนวนแกนสมมำตร
เขียนแผนภูมิรูปภำพ และใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ เขียนตำรำงทำง
เดียวจำกข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจำกตำรำงทำงเดียวในกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
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โดยใช้กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ให้เหตุผล
รับฟัง และให้เหตุผลสนับสนุน โดยมีข้อเท็จจริง ทำงคณิต ศำสตร์รองรับ ใช้รูปภำษำและสัญ ลักษณ์ ท ำง
คณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำร กำรสื่อควำมหมำย สรุป และนำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยง
ควำมรู้ต่ำง ๆ ในกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และนำควำมรู้ หลักกำร กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศำสตร์อื่น ๆ และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ นำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ใน
กำรเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ ำ ง ๆ และใช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั นอย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ รวมทั้ ง เห็ น คุ ณ ค่ ำ และมี เ จตคติ ที่ ดีต่อ
คณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงเป็นระบบระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณและ
มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.3/๑, ป.3/๒, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10,
ป.3/11
ค ๑.๒ ป.3/๑
ค ๒.๑ ป.3/๑, ป.3/๒, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10,
ป.3/11, ป.3/12, ป.3/13
ค ๒.2 ป.3/๑
ค ๓.๑ ป.3/๑, ป.3/๒
รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ค14101 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 160 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ บอก อ่ำนและเขียน
เศษส่ ว น จ ำนวนคละแสดงปริม ำณสิ่ งต่ ำง ๆ และแสดงสิ่ ง ต่ ำง ๆ ตำมเศษส่ ว น จ ำนวนคละที่ก ำหนด
เปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่ำนและเขียน
ทศนิ ย มไม่ เ กิ น ๓ ต ำแหน่ ง แสดงปริ ม ำณของสิ่ ง ต่ ำ ง ๆ และแสดงสิ่ ง ต่ ำ ง ๆ ตำมทศนิ ย มที่ ก ำหนด
เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง ประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก กำรลบ กำรคูณกำร
หำร จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงสมเหตุสมผล หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวก
และประโยคสัญลักษณ์ แสดงกำรลบของจำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำ
ในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรคูณของจำนวนหลำยหลัก ๒ จำนวน ที่มีผลคูณ ไม่เกิน ๖ หลัก และประโยค
สัญลักษณ์แสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลักตัวหำรไม่เกิน ๒ หลัก หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของจำนวนนับ และ ๐ แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐
และ ๐ สร้ำงโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับและ ๐ พร้อมทั้ง หำคำตอบ หำผลบวก ผลลบของ
เศษส่วนและจำนวนคละ ที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำร
บวกและโจทย์ปัญหำกำรลบเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง หำผลบวก
ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ ๒ ขั้นตอนของ
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ ปัญ หำเกี่ ยวกั บเวลำ วัดและสร้ำงมุม โดยใช้
โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉำก จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉำกเมื่อกำหนดควำมยำวของด้ำน ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง ตำรำงสองทำง ในกำรหำคำตอบของโจทย์
ปัญหำ
โดยใช้กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ให้เหตุผล
รับฟัง และให้เหตุผลสนับสนุน โดยมีข้อเท็จจริง ทำงคณิตศำสตร์รองรับ ใช้รูปภำษำและสัญ ลักษณ์ ท ำง
คณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำร กำรสื่อควำมหมำย สรุป และนำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยง
ควำมรู้ต่ำง ๆ ในกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และนำควำมรู้ หลักกำร กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ไ ปเชื่อมโยง
กับศำสตร์อื่น ๆ และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
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เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ นำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ใน
กำรเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ ำ ง ๆ และใช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั นอย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ รวมทั้ ง เห็ น คุ ณ ค่ ำ และมี เ จตคติ ที่ ดีต่อ
คณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงเป็นระบบระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณและ
มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.4/๑, ป.4/๒, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, ป.4/10,
ป.4/11, ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16
ค ๒.๑ ป.4/๑, ป.4/๒, ป.4/3
ค ๒.2 ป.4/๑, ป.4/๒
ค ๓.๑ ป.4/๑
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ค15101 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 160 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธี
หำคำตอบของโจทย์ปัญหำโดยใช้บัญญัติไตรยำงศ์ หำผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ หำผลคูณ
ผลหำรของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร
เศษส่วน ๒ขั้นตอนหำผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ ง หำผลหำรที่ตัวตั้ง เป็น
จำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหำรเป็นจำนวน ผลหำรเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรทศนิยม ๒ ขั้นตอน แสดงวิธีหำคำตอบ
ของโจทย์ปัญหำร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวที่มีก ำร
เปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีกำรเปลี่ยน
หน่วยและเขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและ
ควำมจุของภำชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่ เหลี่ยมด้ำนขนำนและรูปสี่ เหลี่ยมขนมเปียกปูน สร้ำงเส้นตรงหรือส่วนของ
เส้นตรงให้ขนำนกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจำรณำจำกสมบัติของ
รูป สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่ำงๆ เมื่อกำหนดควำมยำวของด้ำนและขนำดของมุมหรือเมื่อกำหนดควำมยำว
ของเส้ น ทแยงมุ ม บอกลั ก ษณะของปริ ซึ ม ใช้ ข้ อ มู ล จำกกรำฟเส้ น ในกำรหำค ำตอบของโจทย์ ปั ญ หำ
เขียนแผนภูมิแท่งจำกข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ
โดยใช้ ทั ก ษะ การแก้ ปั ญ หา เป็ น ควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเข้ ำ ใจปั ญ หำ คิ ด วิ เ ครำะห์
วำงแผน แก้ปัญหำ และเลือกใช้วิธีกำรที่เหมำะสม โดยคำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบควำมถูกต้อง การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นควำมสำมำรถในกำรใช้
รูปภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำร สื่อควำมหมำย สรุปผล และนำเสนอได้อย่ำง
ถูกต้อง ชัดเจน การเชื่อมโยง เป็นควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ เป็นเครื่องมือในกำร
เรี ย นรู้ ค ณิ ต ศำสตร์ เนื้ อ หำต่ ำ ง ๆ หรื อ ศำสตร์ อื่ น ๆ และน ำไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น การให้ เ หตุ ผ ล
เป็นควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือโต้แย้งเพื่อนำไปสู่กำรสรุป โดยมี
ข้อเท็จจริงทำงคณิตศำสตร์รองรับ การคิดสร้างสรรค์ เป็นควำมสำมำรถในกำรขยำยแนวคิดที่มีอ ยู่เ ดิม
หรือสร้ำงแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุง พัฒนำองค์ควำมรู้
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.5/๑, ป.5/๒, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9
ค ๒.๑ ป.5/๑, ป.5/๒, ป.5/3, ป.5/4
ค ๒.2 ป.5/๑, ป.5/๒, ป.5/3, ป.5/4
ค ๓.๑ ป.5/๑, ป.5/๒
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ค16101 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 160 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
วิเครำะห์และเขียนเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ จำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆเขี ย น
อัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบปริมำณ ๒ ปริมำณ จำกข้อควำมหรือสถำนกำรณ์ โดยที่ปริมำณแต่ละ
ปริมำณเป็นจำนวนนับ หำอัตรำส่วนที่เท่ำกับอัตรำส่วนที่กำหนดให้
เขียนแสดงวิธีกำรหำคำตอบของห.ร.ม. และค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวน แสดงวิธีหำ
คำตอบของโจทย์ปัญหำโดยใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม กับ ค.ร.นหำผลลัพธ์ของกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของเศษส่วน และจำนวนคละ แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเศษส่วนและจำนวนคละ ๒-๓ขั้นตอน
หำผลหำรของทศนิยมที่ตัวหำรและผลหำร เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์
ปัญหำ กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำอัตรำส่วน
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำร้อยละ ๒-๓ ขั้นตอน
เขียนแสดงวิธีคิดและหำคำตอบของปัญหำเกี่ยวกับแบบรูปแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ ปัญ หำ
เกี่ยวกับปริมำตรของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์
ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลำยเหลี่ยม จำแนกรูปสำมเหลี่ยมโดยพิจำรณำจำกสมบัติ
ของรูป สร้ำงรูปสำมเหลี่ยมเมื่อกำหนดควำมยำวของด้ำนและขนำดของมุม บอกลักษณะของรูปเรขำคณิต
สำมมิติชนิดต่ำงๆ ระบุรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบจำกรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
สำมำรถอ่ำนและใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปวงกลมในกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.6/๑, ป.6/๒, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9, ป.6/10,
ป.6/11, ป.6/12
ค ๑.2 ป.6/๑
ค ๒.๑ ป.6/๑, ป.6/๒, ป.6/3
ค ๒.2 ป.6/๑, ป.6/๒, ป.6/3, ป.6/4
ค ๓.๑ ป.6/๑
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว111๐๑ (วิทยาศาสตร์1)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 120 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ระบุชื่อ บรรยำยลักษณะ ของพืชและสัตว์ที่อำศัยอยู่บริเวณต่ำงๆ บอกสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
กับกำรดำรงชีวิตของสัตว์ บอกหน้ำที่ของส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยมนุษย์ สัตว์และพืชบรรยำยกำรทำหน้ำที่
ร่ ว มกั น ของส่ ว นต่ ำ งๆ ของร่ ำ งกำยมนุ ษ ย์ ใ นกำรท ำกิ จ กรรมต่ ำ งๆ และควำมส ำคั ญ ของส่ ว นต่ ำ ง ๆ
ของร่ำงกำยตนเองโดยกำรดูแลส่วนต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษำควำมสะอำดอยู่เ สมอ
อธิบำยสมบัติ ระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจำกวัสดุชนิดเดียวหรือหลำยชนิดประกอบกัน บรรยำยกำร
เกิดเสียงและทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของเสียง ระบุดำวที่ปรำกฏบนท้องฟ้ำในเวลำกลำงวัน และกลำงคืน และ
อธิบำยสำเหตุ ที่มองไม่ เห็น ดำวส่วนใหญ่ ในเวลำกลำงวันอธิบ ำยลักษณะภำยนอกของหินจำกลั ก ษณะ
เฉพำะตัวแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้กำรลองผิดลองถูก แสดงลำดับขั้นตอนกำรทำงำนหรือกำรแก้ปัญ หำ
อย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำมเขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อใช้เทคโนโลยี
ในกำรสร้ำง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ในกำรสังเกต กำรใช้หลักฐำนเชิง ประจักษ์ รวบรวมข้อมูล
กำรจัดกลุ่ม กำรแก้ปัญหำ กำรเปรียบเทียบ กำรเขียนโปรแกรม มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
เห็ น คุ ณ ค่ ำ และตระหนั ก ในกำรน ำควำมรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น มี จิ ต วิ ท ยำศำสตร์
คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตำมข้อตกลง ตรงตำมวัตถุประสงค์ มีค่ำนิยมที่ดีต่อวิทยำศำสตร์ และกำรใช้งำน
เทคโนโลยีที่เหมำะสมและปลอดภัย
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2
ว 1.2 ป.1/1, ป.1/2
ว 2.1 ป.1/1, ป.1/2
ว 2.3 ป.1/1
ว 3.1 ป.1/1, ป.1/2
ว 3.2 ป.1/1
ว 4.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว1๒1๐๑ (วิทยาศาสตร์2)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 120 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
พืชต้องกำรน้ำ แสง เพื่อกำรเจริญเติบโต พืชดอกพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีกำร
สืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลภำยในผลมีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอกต้นอ่อนที่อยู่ ภำยในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็น
พืชต้นใหม่พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรำมีทั้ง ที่เ ป็นสิ่ง มี ชีวิตและสิ่ง ไม่มี ชีวิต สิ่ง มีชีวิ ตต้ องกำรอำหำรมีก ำรหำยใจ
เจริญเติบโตขับถ่ำยเคลื่ อนไหวตอบสนองต่อสิ่งเร้ำและสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกับพ่อแม่ ส่วน
สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่ำว
วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติกำรดูดซับน้ำแตกต่ำงกันจึงนำไปทำวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่ำงกันเช่น
ใช้ผ้ำที่ดูดซับน้ำได้มำกทำผ้ำเช็ดตัวใช้พลำสติกซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำร่ม
วัสดุบำงอย่ำงสำมำรถนำมำผสมกันซึ่ง ทำให้ไ ด้สมบัติที่เหมำะสมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตำมมำ
ต้องกำรเช่นแป้งผสมน้ำตำลและน้ำกะทิใช้ทำขนมไทยปูนปลำสเตอร์ผสมเยื่อกระดำษใช้ทำกระปุกออมสิน
ปูนผสมหินทรำยและน้ำใช้ทำคอนกรีต
กำรนำวัสดุมำทำเป็นวัตถุในกำรใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุวัสดุที่ใช้แล้วอำจ
นำกลับมำใช้ใหม่ได้เช่นกระดำษใช้แล้วอำจนำมำทำเป็นจรวดกระดำษดอกไม้ประดิษฐ์ถุงใส่ขอแสงเคลื่อนที่
จำกแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทำงเป็นแนวตรงเมื่อมีแสงจำกวัตถุมำเข้ำตำจะทำให้มองเห็นวัตถุนั้นกำรมอง
เห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแสงจำกวัตถุนั้นจะเข้ำสู่ตำโดยตรงส่วนกำรมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิด
แสงต้องมีแสงจำกแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้ำตำถ้ำมีแสงที่สว่ำงมำกๆเข้ำสู่ตำอำจเกิด
อันตรำยต่อตำได้จึงต้องหลีกเลี่ยงกำรมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มีคุณภำพเมื่อจำเป็นและต้องจัดควำมสว่ำง
ให้เหมำะสมกับกำรทำกิจกรรมต่ำงๆเช่นกำรอ่ำนหนังสือกำรดูจอโทรทัศน์กำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บ
เล็ต
ดินประกอบด้วยเศษหินซำกพืชซำกสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อดินมีอำกำศและน้ำแทรกอยู่ตำมช่องว่ำงใน
เนื้อดินดินจำแนกเป็นดินร่วนดินเหนียวและดิน ทรำยตำมลักษณะเนื้อดินและกำรจับตัวของดินซึ่งมีผลต่อ
กำรอุ้มน้ำที่แตกต่ำงกันดินแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่ำงกันตำมลักษณะและสมบัติของดิน
แสดงลำดับขั้นตอนกำรทำงำนหรือกำรแก้ปัญหำ อย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำม
เขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำยโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหำข้อผิดพลำดของโปรแกรมใช้เทคโนโลยีในกำร
สร้ำง จัดหมวดหมู่ ค้นหำจัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงปลอดภัย
ปฏิบัติตำมข้อตกลง ในกำรใช้คอมพิวเตอร์ร่มกัน ดูแลรักษำอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งำนอย่ำงเหมำะสม

38
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2 ป.๒/1, ป.๒/2, ป๒/๓
ว ๑.๓ ป.๒/1
ว 2.๑ ป.๒/1 ป๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ว ๒.๓ ป.๒/1, ป.๒/2
ว 3.2 ป.๒/1, ป๒/๒
ว 4.2 ป.๒/1 ป๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
รวมทั้งหมด 1๖ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว1๓1๐๑ (วิทยาศาสตร์3)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 120 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
บรรยำยสิ่งที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตและกำรเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม
ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของอำหำรน้ำและอำกำศโดยกำรดู แลตนเองและสัตว์ ให้ไ ด้รั บสิ่ง เหล่ ำนี้ อ ย่ ำ ง
เหมำะ สมตร ะ หนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ ำ ของชี วิ ต สั ต ว์ โดยไม่ ท ำให้ วั ฏจั ก รชี วิ ตของสั ต ว์ เปลี่ ย นแปลง
อธิบำยว่ำวัตถุประกอบขึ้นจำกชิ้นส่วนย่อยๆซึ่ง สำมำรถแยกออกจำกกันได้และประกอบกัน เป็น
วัตถุชิ้นใหม่ได้โดยใช้หลักฐำนเชิงประจั กษ์อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็น
ลงโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
ระบุผลของแรงที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์เปรียบเทียบ
และยกตัวอย่ำงแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อกำรเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
จำแนกวัตถุโดยใช้กำรดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ระบุขั้วแม่เหล็กและ
พยำกรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่ำงขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมำเข้ำใกล้กันจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ยกตัวอย่ำงกำร
เปลี่ยนพลังงำนหนึ่งไปเป็นอีกพลังงำนหนึ่งจำกหลักฐำนเชิงประจั กษ์บรรยำยกำรทำงำนของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้ำและระบุแหล่งพลังงำนในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกข้อมูลที่รวบรวมได้ตระหนักในประโยชน์และโทษของ
ไฟฟ้ำโดยนำเสนอวิธีกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัดและปลอดภัยอธิบำยแบบรูปเส้นทำงกำรขึ้นและตกของดวง
อำทิตย์โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
อธิบำยสำเหตุกำรเกิดปรำกฏกำรณ์กำรขึ้นและตกของดวงอำทิตย์กำรเกิดกลำงวันกลำงคืนและกำร
กำหนดทิศโดยใช้แบบจำลอง ตระหนักถึงควำมสำคัญของดวงอำทิตย์โดยบรรยำยประโยชน์ของดวงอำทิตย์
ต่อสิ่งมีชีวิต
ระบุส่วนประกอบของอำกำศบรรยำยควำมสำคัญของอำกำศและผลกระทบของมลพิษทำงอำกำศ
ต่อสิ่งมีชีวิตจำกข้อมูลที่รวบรวมได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของอำกำศโดยนำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติตนใน
กำรลดกำรเกิดมลพิษทำงอำกำศ
แสดงอัลกอริทึมในกำรทำงำนหรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำมเขียน
โปรแกรมอย่ำงง่ำย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหำข้อผิดภำพของโปรแกรมรวบรวม ประมวลผล และ
นำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตำมวัตถุประสงค์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย ปฏิบัติตำมข้อตกลง
ในกำรใช้อินเตอร์เน็ต

40
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2 ป.๓/1, ป.๓/2, ป๓/๓,ป๓/๔
ว ๒.๑ป.๓/1, ป.๓/2
ว 2.๒ป.๓/1, ป.๓/2, ป๓/๓,ป๓/๔
ว ๒.๓ป.๓/1, ป.๓/2, ป๓/๓
ว 3.๑ป.๓/1, ป.๓/2, ป๓/๓
ว 3.๒ป.๓/1, ป.๓/2, ป๓/๓,ป๓/๔
ว 4.2 ป.๓/1, ป.๓/2, ป๓/๓,ป๓/๔ ป.๓/๕
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว 14101(วิทยาศาสตร์4)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 120 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
บรรยำยหน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบ และดอก ของพืชดอก จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
ของลักษณะของสิ่งมีชีวิต กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ จำแนกพืชออกเป็นพืชดอก และ พืชไม่มี
ดอกโดยใช้กำรมีดอกเป็นเกณฑ์ จำแนกสัตว์ออกเป็น สัตว์มีกระดูกสันหลัง และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้กำรมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ บรรยำยลักษณะเฉพำะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลำ กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลำน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ยกตัวอย่ำงสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ มได้
เปรียบเทียบสมบัติทำงกำยภำพ ด้ำนควำมแข็ง สภำพยืดหยุ่น กำรนำควำมร้อน และ กำรนำไฟฟ้ำของวัสดุ โดยใช้
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ระบุกำรนำสมบัติด้ำนควำมแข็ง สภำพยืดหยุ่น กำรนำควำมร้อน และ กำรนำไฟฟ้ำของวัสดุ
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบสมบัติของสสำรทั้ง ๓ สถำนะจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตได้ ระบุ ผลของแรง
โน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ บรรยำยลักษณะมวลของวัตถุ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ จำกหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ จำแนกวัตถุเป็น ตัวกลำงโปร่งใส ตัวกลำงโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จำกลักษณะกำรมองเห็นสิ่ง ต่ ำงๆ
ผ่ำนวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ อธิบำยแบบรูปเส้น ทำงกำรขึ้น และ ตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐำนเชิง ประจักษ์ และ
เปรียบเทียบ คำบกำรโคจรของดำวเครำะห์ต่ำง ๆ จำกแบบจำลอง ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และอธิบำยกำรทำงำนในกำร
แก้ปัญหำคำดกำรณ์ผลลัพธ์จำกปัญหำอย่ำงง่ำย
ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ในกำรรวบรวมข้อมูล ทดลอง ออกแบบชิ้นงำน อภิปรำยสมบัติทำงกำยภำพ
ของวัสดุ สังเกตสมบัติต่ำงๆ ใช้เครื่องมือ สร้ำงแบบจำลองที่อธิบำย และพยำกรณ์ ตลอดจนแก้ปัญหำ คำดกำรณ์
ผลลัพธ์ กำรอธิบำยกำรทำงำนกำรจำกปัญหำ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำยโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหำควำมรู้ ประเมิ นควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศที่
หลำกหลำยเพื่อแก้ปัญหำในชีวิตประจำวันรวมทั้งใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย
เห็นคุณค่ำ และตระหนักถึงกำรน ำควำมรู้ ด้ำนวิท ยำศำสตร์ และ จิตวิทยำศำสตร์ไ ปใช้ ในชีวิ ต ประจ ำวั น
มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้อื่นอย่ำงมีเหตุผล ใช้เหตุผลในกำรแก้ปัญหำ และกำรคำดกำรณ์ผลลัพธ์จำกปัญหำ
ใช้ข้อมูลและสำรสนเทศที่หลำกหลำยเพื่อแก้ปัญหำในชีวิตประจำวัน เข้ำใจสิทธิและหน้ำที่ของตน เคำรพในสิทธิของ
ผู้อื่น มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน ใฝ่เรียนรู้ และซื่อสัตย์ สุจริต
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2 ป.4/1
ว 1.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
ว 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
ว 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
ว 2.3 ป.4/1,
ว 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
ว 4.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด

42
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว 15101(วิทยาศาสตร์5)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 120 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
บรรยำยโครงสร้ำง และ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมำะสมกับกำรดำรงชีวิตจำกกำรปรับตัวในแต่ละแหล่งที่อยู่
อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชวี ิตเพื่อประโยชน์ต่อ
กำรดำรงชีวิต อธิบำยลักษณะทำงพันธุกรรมที่มีกำรถ่ำยทอดจำกพ่อแม่สู่ลูกของพืชสัตว์และมนุษย์ อธิบำยกำร
เปลี่ยนสถำนะของสสำร เมื่อทำให้สสำรร้อนขึ้นหรือเย็นลง ละลำยของสำรในน้ำ วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของสำร
เมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมี ระบุกำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และกำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ อธิบำย
วิธีกำรหำแรงลัพธ์ของแรงหลำยแรง ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง ระบุผลของแรงเสียดทำนที่มี
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ กำรได้ยินเสียงผ่ำนตัวกลำง ระบุตัวแปรในกำรทดลอง และอธิบำยลักษณะ
และกำรเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ เสียงดัง เสียงค่อย เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของดำวเครำะห์และดำวฤกษ์จำก
แบบจำลอง รูปเส้นทำงกำรขึ้นและตกของกลุ่มดำวฤกษ์บนท้องฟ้ำในรอบปี ปริมำณน้ำในแต่ละแหล่ง ระบุปริมำณน้ำ
ที่มนุษย์สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้ เปรียบเทียบกระบวนกำรเกิดเมฆหมอกน้ำค้ำงและน้ำค้ำงแข็งจำกแบบจำลอง
และกระบวนกำรเกิดฝนหิมะและลูกเห็บจำกข้อมูลที่รวบรวมได้
ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ในกำรเขียน ตั้งคำถำม เขียนแผนภำพแสดงสิ่งต่ำงๆ ใช้เครื่องชั่งสปริงและ
เครื่องมืออื่นๆ ในกำรวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ ออกแบบกำรทดลอง ลักษณะและกำรเกิดเสียงดัง เสียงค่อย วัดระดับ
เสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง ใช้แผนที่ในกำรระบุตำแหน่ง นำเสนอแนวทำงและ สร้ำงแบบจำลองที่อธิบำยกำร
หมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ คำดกำรณ์ผลลัพธ์จำกปัญหำอย่ำงง่ำย ออกแบบ เขียน โปรแกรมที่มีกำรใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในกำรตรวจหำข้อผิดพลำดและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหำข้อมูลติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกัน รวบรวม
ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศตำมวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริกำรบนอินเทอร์เน็ตที่หลำกหลำย
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย
เห็นคุณค่ำ และตระหนักถึงกำรนำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ และ จิตวิทยำศำสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีควำม
มุ่งมั่นในกำรทำงำน ใฝ่เรียนรู้ ตระหนักในคุณค่ำของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อกำรดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต มีส่วนร่วมในกำร
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม เสนอแนะแนวทำงในกำรหลีกเลี่ยงและลดมลพิษ ตลอดจนใช้ประโยชน์ได้จำกข้อมูลที่รวบรวม
ได้ไปเป็นเหตุผลเชิงตรรกะในกำรแก้ปัญหำ ในกำรทำงำน แก้ปัญหำในชีวิตประจำวัน มีมำรยำท เข้ำใจสิทธิและ
หน้ำที่ของตน เคำรพในสิทธิของผู้อื่น
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ว 1.3 ป.5/1, ป.5/2
ว 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ว 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
ว 2.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
ว 3.1 ป.5/1, ป.5/2
ว 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
ว 4.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
รวมทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด

43
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว 16101(วิทยาศาสตร์6)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 120 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ระบุ และ บอกประโยชน์ ของสำรอำหำรแต่ละประเภทจำกอำหำรที่ตนเองรับประทำน บอกแนวทำงในกำร
เลือกรับประทำนอำหำรให้ได้สำรอำหำรครบถ้วน ที่เหมำะสมกับเพศและวัย ควำมปลอดภัยต่อสุขภำพ บรรยำย
หน้ำที่ของอวัยวะในระบบย่อยอำหำรรวม อธิบำยกำรย่อยอำหำรและกำรดูดซึมสำรอำหำร แนวทำงในกำรดูแลรักษำ
อวัยวะในระบบย่อยอำหำรให้ทำงำนเป็นปกติ อธิบำย เปรียบเทียบกำรแยกสำรผสมโดยกำรหยิบออก กำรร่อน กำร
ใช้ แ ม่ เ หล็ ก ดึ ง ดู ด กำรริ น ออก กำรกรอง และกำรตกตะกอนโดยใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ ระบุ วิ ธี แ ก้ ปั ญ หำใน
ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับกำรแยกสำร อธิบำยกำรเกิด และ ผลของแรงไฟฟ้ำซึ่งเกิดจำกวัตถุที่ผ่ำนกำรขัดถู โดยใช้
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ระบุส่วนประกอบ บรรยำยหน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำยจำกหลักฐำน
เชิง ประจักษ์ อธิบำยวิธีกำร และ ผลของกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม บอกประโยชน์ กำรประยุกต์ใช้กำรต่อ
เซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมในชีวิตประจำวัน อธิบำยกำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบอนุกรมและแบบขนำน ประโยชน์ ข้อจำกัด
และกำรประยุกต์ใช้กำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบอนุกรมและแบบขนำนในชีวิตประจำวัน อธิบำยกำรเกิดเงำมืดเงำมัวจำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์ อธิบำย เปรียบเทียบปรำกฏกำรณ์สุริยุปรำคำและจันทรุปรำคำ พั ฒนำกำรของเทคโนโลยี
อวกำศ ยกตัวอย่ำงกำรนำเทคโนโลยีอวกำศมำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อธิบำย และเปรียบเทียบกระบวนกำร
เกิดหินอัคนีหินตะกอน และหินแปร วัฏจักรหินจำกแบบจำลอง ยกตัวอย่ำงกำรใช้ประโยชน์ของหิน และแร่ ใ น
ชีวิตประจำวัน อธิบำยกำรเกิดซำกดึกดำบรรพ์ เปรียบเทีย บกำรเกิดลมบกลมทะเลและมรสุม ผลของมรสุมต่อกำร
เกิดฤดูของประเทศไทยจำกข้อมูลที่รวบรวมได้ บรรยำยลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วมกำรกัดเซำะชำยฝั่งดินถล่ม
แผ่ น ดิ น ไหว สึ น ำมิ กำรเกิ ด ปรำกฏกำรณ์ เ รื อ นกระจกและผลของปรำกฏกำรณ์ เ รื อ นกระจกต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะอธิบำยวิธีกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตประจำวันได้
ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินทำงเลือก สร้ำงแบบจำลองเพื่อแก้ปัญหำในชีวิตประจำวัน
เขียนแผนภำพ ออกแบบกำรทดลอง และทดลองด้วยวิธีที่เหมำะสมในกำรอธิบำยวิธีกำรและผลกำรทดลอง และ
คำดคะเนสภำพแวดล้อมในอดีตของซำกดึกดำบรรพ์ นำเสนอแนวทำงปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจำกภัยธรรมชำติและ
ธรณีพิบัติภัยที่อำจเกิดในท้องถิ่น ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตประจำวัน และเขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำยเพื่อ
แก้ปัญหำในชีวิตประจำวัน รวมทั้งตรวจหำแก้ไขข้อผิดพลำดของโปรแกรม และใช้อินเทอร์เน็ตในกำรค้นหำข้อมูล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เห็นคุณค่ำ และตระหนักถึงกำรนำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ และ จิตวิทยำศำสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีควำม
มุ่งมั่นในกำรทำงำน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักถึงควำมสำคัญ และปลอดภัยต่อสุขภำพ กำรประยุกต์ใช้
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ควำมรู้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน คำนึงถึงผลกระทบของภัยธรรมชำติและธรณีพิบัติภัย และใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตประจำวัน เข้ำใจสิทธิและหน้ำที่ของตน เคำรพในสิทธิของผู้อื่น
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5
ว 2.1 ป.6/1
ว 2.2 ป.6/1
ว 2.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8
ว 3.1 ป.6/1, ป.6/2
ว 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9
ว 4.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4
รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 8๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
สังเกต ศึกษำค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล อภิปรำยควำมหมำย ควำมสำคัญ องค์ประกอบเบื้องต้นของ
ศำสนำ ประโยชน์ ประวัติ ศำสดำของศำสนำสรุปใจควำมสำคัญ ของคัมภีร์ ควำมคิดหลักของศำสนำ สรุปหลัก
จริยธรรมกำรบำเพ็ญประโยชน์ วิธีปฏิบัติ กำรใช้ภำษำเกี่ยวกับศำสนพิธีพิธีกรรมในวันสำคัญ ฝึกปฏิบัติกำรบริหำร
จิต กำรเจริญปัญญำเบื้องต้น เปรียบเทียบกำรทำควำมดี ปฏิบัติตนตำมคำแนะนำ รวบรวมขั้นตอน ของศำสนพิธี
คุณลักษณะของกำรเป็นพลเมืองดีในสังคมประชำธิ ปไตยมี ควำมรั บผิ ด ชอบ ควำมซื่อสัตย์ควำมกล้ำหำญ ควำม
เสี ย สละ กำรเคำรพสิ ท ธิ แ ละหน้ ำ ที่ วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น กำรแก้ ปั ญ หำควำมขั ด แย้ ง ในครอบครั ว
กฎ กติกำ ควำมหมำย ควำมสำคัญของรั ฐธรรมนูญ ประโยชน์ ของรำยรั บ -รำยจ่ ำย ต้นทุนผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
ทรัพยำกรในท้องถิ่นระบบเศรษฐกิจพอเพียง อำชีพของครอบครัวและชุมชน กำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำและบริกำร
ในชีวิตประจำวัน ลักษณะทำงกำยภำพของบ้ำน โรงเรียน และชุมชน องค์ประกอบของ แผนผัง กำรเขียนแผนที่
เบื้องต้นอย่ำงง่ำย ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน ผลเสียกำรทำลำยทรัพยำกธรรชำติ สิ่งแวดล้อม
ทำงสังคมกำรสร้ำงสรรค์ สิ่งแวดล้อม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ และทำงสังคมโดยใช้กระบวนกำรทำง
สังคม กระบวนกำรสืบค้นกระบวนกำรกลุ่มและกระบวนกำรแก้ปัญหำ
สำมำรถนำไปปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้ำนรักชำติ ศำสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ สำมำรถดำเนินชีวิตอย่ำงสันติสุขในสังคมไทย และ
สัง คมโลกสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ ใ ห้เ กิด ประโยชน์ โดยใช้ห ลั กปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพียงและสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔
ส ๑.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓
ส ๒.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒
ส ๒.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓
ส ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓
ส ๓.๒ ป.๑/๑
ส ๕.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕
ส ๕.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๔ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 80 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
สังเกต ศึกษำค้นคว้ำ กำรรวบรวมข้อมูล อภิปรำยควำมหมำย ควำมสำคัญ องค์ประกอบเบื้องต้นของ
ศำสนำ ประวัติศำสนำ ศำสดำของศำสนำคัมภีร์ และกำรใช้ภำษำของศำสนำ รวบรวมหลักจริยธรรม กำรบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุขศำสนพิธีและพิธีกรรมในวันสำคัญ
ของศำสนำ กำรบริหำรจิต กำรเจริญปัญญำเบื้องต้นกำรทำควำมดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน กำรปฏิบัติ
ตนตำมค ำแนะน ำเกี่ ย วกั บ ศี ล ธรรมจริ ย ธรรม ค่ ำ นิ ย มที่ ดี ง ำม กำรเป็ น พลเมื อ งดี ในสั ง คมประชำธิ ป ไตย กำร
ยอมรับ กำรเคำรพสิทธิ และหน้ำที่ของตนเอง เป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวสิทธิของบุคคลที่พึงได้รับกำรคุ้มครองกำร
ขัดเกลำของสังคม ค่ำนิยม ควำมเชื่อประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญำของท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกใน
ครอบครัวบทบำทหน้ำที่ของตนเอง กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง ข้อตกลง กฎ กติกำ ระเบียบในโรงเรียนควำมหมำย
และควำมสำคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรำยรับ–รำยจ่ำยของครอบครัวตัดสินใจเลือกอย่ำงเหมำะสม เศรษฐกิจ
พอเพี ย ง อำชี พ ของชุ ม ชน กำรซื้ อ ขำยแลกเปลี่ ยนสิ นค้ ำ และบริ กำร ประโยชน์ ข องธนำคำรภำษี ที่ เ กี่ย วข้ องใน
ชีวิตประจำวันลักษณะทำงกำยภำพ องค์ประกอบของแผนผังแผนที่ ตำแหน่ง ระยะทิศทำง ทรัพยำกรธรรมชำติรู้คุณ
ค่ำของธรรมชำติ กำรสร้ำงสรรค์สิ่งแวดล้อมทำงสัง คม กำรเปรียบเทียบประชำกรกับสิ่ง แวดล้อม กำรฝึกสังเกตสิ่ง
ต่ำงๆรอบตัว โดยใช้กระบวนกำรสังคม กระบวนกำรสืบค้น กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรแก้ปัญหำ เพื่อให้เกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้ำนรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ สำมำรถดำเนินชีวิตอย่ำงสันติสุข
ในสังคมไทย และสังคมโลกสำมำรถนำควำมรู้ไ ปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
มาตรฐาน/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
ส ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
ส ๕.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๘ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 8๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
สั ง เกต ศึ ก ษำค้ น คว้ ำ รวบรวมข้ อ มู ล อภิ ป รำยแสดงควำมคิ ด เห็ น สรุ ป ใจควำมส ำคั ญ ควำมหมำย
ควำมสำคัญ องค์ประกอบของศำสนำ ประโยชน์ประวัติศำสดำของศำสนำ ภำษำ ที่ใช้ในคัมภีร์ของศำสนำที่ตนนับถือ
หลักจริยธรรมในกำรพัฒนำตน กำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ ศำสนพิธี พิธีกรรมใน
วันสำคัญของศำสนำ กำรบริหำรจิตกำรเจริญปัญญำ สติ สัมปชัญญะ ควำมรำลึกได้ ควำมรู้ตัวชื่นชมกำรทำควำมดี
ของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน ศีลธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม กำรเป็นพลเมืองดี ในสังคม ประชำธิปไตย
กำรเคำรพสิ ท ธิ แ ละหน้ ำ ที่ ข องตนเอง บทบำทสิ ท ธิ เสรี ภ ำพ หน้ ำ ที่ สถำนภำพ สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ พึ ง ได้ รั บ กำร
คุ้มครอง กำรขัดเกลำของสังคม ค่ำนิยม ควำมเชื่อ ประเพณี กำรอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญ ญำของท้องถิ่น
กำรสร้ ำ งควำมดี กำรแก้ ปั ญ หำควำมขั ด แย้ ง กฎ กติ ก ำ ระเบี ย บในชุ ม ชน ควำมส ำคั ญ ของกฎหมำย
รัฐธรรมนูญ รำยรับ–รำยจ่ำยผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับกำรตัดสินใจเลือกอย่ำงเหมำะสม ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
อำชี พ ในชุ ม ชนกำรแลกเปลี่ ย น สิ น ค้ ำ และบริ ก ำรควำมส ำคั ญ ของธนำคำรภำษี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในชี วิ ต ประจ ำวั น
องค์ประกอบทำงกำยภำพ ลักษณะ ควำมเกี่ยวข้องแผนผัง แผนที่ ตำแหน่ง ระยะทิศทำงเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรพึ่งพำอำศัยกัน สิ่งแวดล้อมทำงสังคมกำรอนุรักษ์ กำรใช้พลังงำน กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
กำรรู้จักสังเกตสิ่งต่ำงๆรอบตัวโดยใช้กระบวนกำรปฏิบัติ กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำร
เผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปัญหำ
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในด้ำนรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ สำมำรถดำเนิน
ชีวิตอย่ำงสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗
ส ๑.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓
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 ๓.๒ ป.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, ป.๓/๖
รวม ๘ มาตรฐาน ๓๑ ตัวชี้วัด
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ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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เวลา 16๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
สังเกต ศึกษำค้นคว้ำ อภิปรำย ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น รวบรวมข้อมูล สืบค้น ข้อมูลสรุปใจควำม
สำคัญเกี่ยวกับควำมสำคัญทำงศำสนำ และศำสดำของศำสนำพุทธ คัมภีร์ทำงศำสนำที่ตนนับถือ หลักธรรมของศำสนำ
กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ ชื่ นชมกำรทำควำมดีของบุคลำกรในสังคม แปลควำมหมำยในคัมภีร์ ศำสนำที่ตนนับ
ถือ เสนอแนวทำงกำรกระทำของตนเองและผู้อื่นในฐำนะพลเมืองดีของสังคม สิทธิเด็ก เพื่อป้องกันตัวเองและสังคม
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมในท้องถิ่นกำรยอมรับคุณค่ำของกันและกัน กำรรวมกลุ่มทั้งภำครัฐและ
เอกชน ชื่นชมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข กำรรวมกลุ่มภำครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนำท้องถิ่น อำนำจอธิปไตย ปฏิบัติตำมกฎหมำยในชีวิตประจำวัน วิเครำะห์ ผู้ผลิต ผู้บริโภค วิธีกำรของเศรษฐกิจ
กำรหำรำยได้ กำรออม กำรลงทุน ผลผลิตทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรตลำด กำรธนำคำร สถำบันกำรเงินอื่น ๆ ภำษีที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน กำรพึ่งพำ กำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจ ปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ แผนที่และเครื่องมือทำง
ภู มิ ศ ำสตร์ ควำมแตกต่ ำงของสิ่ งแวดล้ อมทำงธรรมชำติ โดยใช้ ก ระบวนกำรปฏิ บั ติ กระบวนกำรคิ ด วิเครำะห์
กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปัญหำ เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปปฏิบัติ
ในกำรดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้ำนรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ รักควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ สำมำรถดำเนินชีวิตอย่ำงสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสำมำรถนำ
ควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน
ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
มาตรฐาน/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 , ป.๔/๓
รวม ๘ มาตรฐาน ๓๐ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชา
สังเกต ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ อภิปรำยสนทนำซักถำม แสดงควำมคิดเห็น รวบรวมข้อมูล สืบค้นข้อมูล สรุป
ใจควำมสำคัญเกี่ยวกับเรื่องรำวพื้นฐำนเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ควำมสำคัญของศำสนำ ศำสดำ และคัมภีร์ทำงศำสนำที่
ตนนับถือ หลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือเพื่อเข้ำใจในกำรพัฒนำตนและสังคม ควำมหมำย กำรบริหำรจิต และ
เจริญปัญญำ ชื่นชมกำรทำควำมดีของตนเองและบุคคลในสัง คม และแนวปฏิบัติในกำรชื่นชม กำรทำควำมดี ของ
บุคคลสำคัญกลุ่มเพื่อนประโยชน์ของกำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำของศำสนำที่ตนนับถือกระบวนกำรประชำธิปไตย
ในกำรทำงำนร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน กำรปฏิบัติตน ตำมสิทธิ หน้ำที่ เสรีภำพในฐำนะพลเมืองดี ของ
ประเทศ กำรดำเนินชีวิต ควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมในกลุ่มคนในภูมิภำคกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุขโครงสร้ำงกำรปกครองประเทศซึ่งมีทั้ง ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น เพื่อ
เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับกำรปกครองประเทศ ควำมสำคัญ ในกฎหมำยในชีวิตประจำวัน หน้ำที่ของ
ผู้ผลิต และผู้บริโภค ควำมหมำยของระบบสินเชื่อ ผลดีผลเสียต่อภำวะ กำรเงินกำรเลือกของผู้บริโภค ผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรที่มีอยู่ ระบบสหกรณ์ กำรบริหำรทำงด้ำนเศรษฐกิจ บทบำทกำรใช้เงินในท้องถิ่นกำรบริกำรต่ำงๆ ของ
ธนำคำรและสถำบั น กำรเงิ น ในต่ ำ งประเทศ ผู้ บ ริ โ ภคผู้ ยื ม และนั ก ธุ ร กิ จ กำรจั ด หำแหล่ ง รำยได้ ข องรั ฐ ควำม
เชี่ยวชำญ ชำนำญด้ำนจำนวนปริมำณสินค้ำรวมทั้ง ที่ ผ ลิตกำรซื้อมำทำงเศรษฐกิ จกำรใช้แ ผนที่ ในท้องถิ่น ต่ ำ งๆ
ลักษณะควำมแตกต่ ำง ผลกระทบของสิ่ง แวดล้ อมทำงสัง คม วัฒนธรรม วิถีชีวิตในภูมิภำคต่ ำง ๆ ของไทยกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มทำงธ รรมชำติ ผลกระทบจำกก ำรก ระ ท ำของ มนุ ษ ย์ ที่ มี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม กำรอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ และรั ก ษำสมดุ ล ในระบบนิ เ วศน์ โ ดยใช้ ก ระบวนกำรปฏิ บั ติ กระบวนกำรคิ ด วิ เ ครำะห์
กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปัญหำ เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปปฏิบัติ
ในกำรดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้ำนรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ รักควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ สำมำรถดำเนินชีวิตอย่ ำงสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสำมำรถนำ
ควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน
ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
มาตรฐาน/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
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๘ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชา
สั ง เกต ศึ ก ษำค้ น คว้ ำ วิ เ ครำะห์ อภิ ป รำยสนทนำซัก ถำม แสดงควำมคิ ด เห็ น รวบรวมข้ อมู ล สื บ ค้ นข้ อมูล
ควำมสำคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขำ หลักธรรมโอวำท ๓ กำรทำควำมดีของบุคคลในประเทศ กำรสวดมนต์
แผ่เมตตำของศำสนำที่ตนนับถือสรุปใจควำมสำคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอำยุสัง ขำรจนถึงสัง เวชนีย สถำน
ประวัติศำสดำ ข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่องเล่ำ ศำสนิกชนตัวอย่ำง ศำสนพิธี สถำนที่ในศำสนสถำน ศำสนิก
ชนที่ดี ประโยชน์ของกำรเข้ำร่วมในศำสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันสำคัญทำงศำสนำ กำรบริหำรจิตและเจริญ
ปัญญำวันสำคัญทำงศำสนำกำรกระทำที่แสดงถึงคุณลักษณะของกำรเป็นพลเมืองดีในสังคมประชำธิปไตย สิทธิเด็กที่
พึ ง ได้ รั บ กำรคุ้ ม ครองตำมสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนบทบำทหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบของตนเอง บรรทั ด ฐำนทำงสั ง คมและ
วัฒนธรรม สัญลักษณ์เอกลักษณ์ ค่ำนิยม ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่นอำนำจอธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมในกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย กฎหมำยในชีวิ ตประจำวัน กำรเลือกใช้ทรัพยำกรที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม กำร
เพิ่มรำยได้เงินออมจำกกำรลงทุน สิทธิและกำรคุ้มครองผู้บริโภค เศรษฐกิจพอเพียงระบบสหกรณ์ กำรบริหำร ด้ำน
กำรผลิต และกำรพึ่งพำทำงเศรษฐกิจบทบำทกำรใช้เงินและกำรบริกำรด้ำนกำรเงินต่ำงประเทศ กำรจัดเก็บภำษีกำร
กู้ยืมเงินจำกต่ำงประเทศ แผนที่ชนิดต่ำงๆกำรกระทำที่ส่งผลดีและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทำงสังคม วัฒนธรรมรวมทั้ง
ผลกระทบจำกกำรที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในด้ำนบวกและด้ำนลบ กำรกระทำที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหำ และ
เสริมสภำพแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนกำรปฏิบัติ กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำร
เผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปัญหำ เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้ำนรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักควำมเป็นไทย มี จิต
สำธำรณะ สำมำรถดำเนินชีวิตอย่ำงสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ป.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
ส ๑.๒ป.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
รวม ๘ มาตรฐาน ๓๑ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและใช้ปฏิทินในกำรบอกวัน เดือน ปี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ คำที่แสดง
ช่วงเวลำเพื่อใช้เล่ำเหตุกำรณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้ำ ตอนกลำงวัน ตอนเย็น ตอนค่ำ และเรียงลำดับเหตุกำรณ์
ในชีวิตประจำวันตำมวันเวลำที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะกำรสังเกต กำรบอกเล่ำ กำรเชื่อมโยง เพื่อให้สำมำรถใช้เวลำตำม
ปฏิทินแสดงเหตุกำรณ์ในปัจจุบันและใช้คำแสดงช่วงเวลำเรียงลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้
รู้วิธีสืบค้นประวัติควำมเป็นมำของตนเองและครอบครัวอย่ำงง่ำยๆโดยสอบถำมผู้เกี่ยวข้องและกำรบอกเล่ำ
เรื่องรำวที่สืบค้นได้ โดยใช้ทักษะกำรสอบถำม กำรรวบรวมข้อมูล กำรสรุปควำม กำรเล่ำเรื่อง เพื่อฝึกทักษะพื้นฐำน
ของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ในกำรสืบค้นเรื่องรำวจำกแหล่งข้อ มูล(เช่นบุคคล)และบอกเล่ำ ข้อเท็จจริงที่ค้นพบได้
อย่ำงน่ำสนใจ
ศึ ก ษำกำรเปลี่ ย นแปลงของสภำพแวดล้ อ มสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ห รื อ กำรด ำเนิ น ชี วิ ต ของตนเองในสมั ย
ปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำยที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เตำรีด (กำรรีดผ้ำด้วยเตำถ่ำนกับเตำไฟฟ้ำ)
หม้อหุง ข้ำว (กำรหุงข้ำวที่เ ช็ ดน้ ำด้ วยฟืน หรือ ถ่ ำนกั บหม้อ หุง ข้ ำวไฟฟ้ ำ ) เกวียนกับรถยนต์ (กำรเดินทำง) ถนน
บ้ำนเรือน กำรใช้ควำยไถนำกับรถไถนำ รวมทั้งเหตุกำรณ์สำคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเอง
ในปั จ จุ บั น ( กำรย้ ำ ยบ้ ำ น กำรย้ ำ ยโรงเรีย น กำรเลื่ อ นชั้ น เรี ยน กำรได้ รั บ รำงวัล กำรสู ญ เสี ย บุ ค คลส ำคั ญ ของ
ครอบครัว) โดยใช้ทักษะกำรสังเกต กำรใช้เหตุผล กำรเปรียบเทียบ กำรแยกแยะ กำรยกตัวอย่ำง และกำรบอกเล่ำ
เพื่อให้เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงตำมกำลเวลำและควำมสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนำคต สำมำรถปรับตั วให้เข้ำ
กับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ศึกษำควำมหมำยและควำมสำคัญของสัญลักษณ์ของชำติไทย ได้แก่ ธงชำติ เพลงชำติ เพลงสรรเสริญพระ
บำรมี ภำษำไทย อักษรไทย มำรยำทไทย อำหำรไทย กำรแต่งกำยแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย และกำรปฏิ บั ติ ต นได้ ถู ก ต้ อ งตำมกำลเทศะ รวมทั้ ง รู้ จั ก สถำนที่ ส ำคั ญ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง วั ฒ นธรรมในชุ ม ชน
ศำสนสถำน ตลำด พิพิธภัณฑ์ และสิ่งที่เป็นควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น ที่ใกล้ตัวผู้เรียนและเห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้
ทักษะกำรสังเกต กำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผลกำรอธิบำย กำรปฏิบัติตนอย่ำงถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดควำมรัก
และควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย ท้องถิ่น และประเทศชำติ ภูมิใจในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
ตระหนักและเห็นคุณค่ำที่จะธำรงรักษำและสืบทอดต่อไป
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓
ส ๔.๒ ป ๑/๑ ,ป ๑/๒
ส ๔.๓ ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓
รวม ๓ มาตรฐาน ๘ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
รู้จักวันเวลำตำมระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรำกฏในปฏิทินที่แสดงเหตุกำรณ์สำคัญ ในอดีตและปัจจุบัน
รวมทั้ง กำรใช้คำที่แสดงช่วงเวลำในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต วันนี้ เมื่อวำนนี้ พรุ่งนี้, เดือนนี้ เดือนก่อน เดือน
หน้ำ, ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้ำ ในกำรอธิบำยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะกำรสังเกต กำรสอบถำม เชื่อมโยง เรียงลำดับ
กำรเล่ำเรื่อง กำรรวบรวมข้อมูล กำรอธิบำย เพื่อให้สำมำรถใช้วันเวลำเรียงลำดับเหตุกำรณ์สำคัญได้ถูกต้อง ว่ำ
เหตุกำรณ์ใดเกิดก่อน เหตุกำรณ์ใดเกิดหลัง
รู้วิธีสืบค้นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภำพถ่ำย สูติบัตร ทะเบียนบ้ำน
เครื่องมือเครื่องใช้ มำอธิบำยเรื่องรำวต่ำง ๆ และวิธีสืบค้นข้อมูล ในชุม ชนอย่ ำงง่ำย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับ กำร
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้ำนต่ำงๆ จำกอดีตถึงปัจจุบัน ทำงด้ำนกำรประกอบอำชีพ กำรแต่งกำย
กำรสื่อสำร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เข้ำใจสำเหตุและผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน สำมำรถเรียงลำดับเหตุกำรณ์ที่สืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลำ ฝึกทักษะกำรสอบถำม กำรสังเกต กำรวิเครำะห์
กำรอธิบำยอย่ำงมีเหตุมีผล ทำผังควำมคิดและกำรจัดนิทรรศกำร เพื่อให้เข้ำใจวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ใน เรื่อง
เกี่ยวกับกำรใช้หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์สืบค้นเรื่องรำวในอดีต และเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตำมกำลเวลำ
อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมเข้ำใจชุมชนที่มีควำมแตกต่ำงและสำมำรถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ศึกษำ สืบค้นประวัติและผลงำนของบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชำติ ในด้ำนกำรสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรม /กำรสร้ำงควำมเจริญรุ่งเรื องและควำมมั่นคงโดยสัง เขป รวมทั้ง วัฒนธรรมไทย ประเพณีไ ทย และ
ภูมิปัญ ญำไทยที่ภำคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ กำรทำควำมเคำรพแบบไทย ประเพณีไ ทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย
โดยใช้ทักษะกำรสืบค้นกำรสังเกต กำรอ่ำน กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรใช้เหตุผล กำรอธิบำย และกำร
นำเสนอ เพื่อให้เห็นคุณค่ำและแบบอย่ำงกำรกระทำควำมดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้ำงประโยชน์ให้ท้องถิ่นและประเทศ
เกิ ด ควำมรั ก และควำมภำคภู มิ ใ จในควำมเป็ น ไทย วั ฒ นธรรมไทย ภู มิ ปั ญ ญำไทย และธ ำรงควำมเป็ น ไทย
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป ๒/๑ , ป ๒/๒
ส ๔.๒ ป ๒/๑ , ป ๒/๒
ส ๔.๓ ป ๒/๑ , ป ๒/๒
รวม ๓ มาตรฐาน ๖ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำควำมหมำยและที่มำของศักรำชที่ปรำกฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักรำช คริสต์ศักรำช (ถ้ำเป็นชำวมุสลิม
ให้ศึกษำฮิจเรำะห์ศักรำชด้วย) วิธีกำรเทียบคริสต์ศักรำชกับพุทธศักรำช และใช้ศักรำชในกำรบันทึกเหตุกำรณ์สำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว ปีเกิดของผู้เรียน เหตุกำรณ์สำคัญของตนเอง และครอบครัว โดยใช้ทักษะกำร
เปรียบเทียบ กำรคำนวณ กำรเชื่อมโยง กำรอธิบำย เพื่อให้มีพื้นฐำนในกำรศึกษำเอกสำรที่แสดงเหตุกำรณ์ตำม
กำลเวลำ สำมำรถเรียง ลำดับเหตุกำรณ์ได้ถูกต้อง ว่ำเหตุกำรณ์ใดเกิดก่อน เหตุกำรณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะที่จำเป็น
ในกำรศึกษำประวัติศำสตร์
รู้วิธีสืบค้นเหตุกำรณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐำนและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปภำพ แผนผัง
โรงเรียน แผนที่ชุมชน ห้องสมุดโรงเรียน แหล่ง โบรำณคดี – ประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น สำมำรถใช้ เ ส้น เวลำ
(Timeline) ลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ทักษะกำรสำรวจ กำรสัง เกต กำรสอบถำม
กำรอ่ำน กำรฟัง กำรเล่ำเรื่อง กำรสรุปควำม เพื่อฝึกทักษะพื้นฐำนของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ในกำรสืบค้น
เรื่องรำวรอบตัวอย่ำงง่ำย ๆ โดยกำรใช้หลักฐำนและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำมำรถนำเสนอเรื่องรำวที่ค้นพบได้
ตำมลำดับเวลำ
ศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตั้งถิ่นฐำนและพัฒนำกำรของชุมชน ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีใน
ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทำงภูมิศำสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ทรัพยำกร) และปัจจัยทำงสังคม (ควำมเจริญ
ทำงเทคโนโลยี เชื้อชำติ ศำสนำ ควำมเชื่อ กำรคมนำคม ควำมปลอดภัย ) ศึกษำและเปรียบเทียบควำมเหมือนและ
ควำมแตกต่ำง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง และชุมชนใกล้เคียง ในเรื่องควำมเชื่อ
และกำรนับถือศำสนำ อำหำร ภำษำถิ่น กำรแต่ง กำย โดยใช้ทักษะกำรอ่ำน กำรสอบถำม กำรสัง เกต กำรสำรวจ
กำรฟัง กำรสรุปควำม เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและภูมิใ จในชุมชนของตนเอง ยอมรับควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
เข้ำใจพัฒนำกำรของชุมชน สำมำรถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสันติสุข ร่วมอนุรักษ์สืบสำนขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
ศึกษำพระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจ โดยสัง เขปของพระมหำกษัตริย์ผู้สถำปนำอำณำจักรสุ โขทั ย
อยุธยำ ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตำมลำดับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทรำทิตย์ สมเด็จพระรำมำธิบดีที่ ๑ (พระเจ้ำอู่ทอง)
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช และพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช ศึกษำพระรำชประวัติและพระ
รำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำหัวอยู่ภูมิพลอดุ ลยเดช และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
โดยสังเขป และศึกษำวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชำติ ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ท้ำว
เทพกระษัตรี – ท้ำวศรีสุนทร ชำวบ้ำนบำงระจัน พระยำพิชัยดำบหัก ท้ำวสุรนำรี เป็นต้น โดยใช้ทักษะกำรอ่ำน และ
สอบถำม กำรฟัง กำรสรุปควำม กำรเขียน กำรเล่ำเรื่อง เพื่อให้เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย เกิดควำมรัก ควำม
ภูมิใจและเห็นแบบอย่ำงกำรเสียสละเพื่อชำติและธำรงควำมเป็นไทย
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำควำมหมำย วิธีกำรนับ และกำรใช้ช่วงเวลำเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ์กำรแบ่งยุค
สมัยในทำงประวัติศำสตร์ของมนุษยชำติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศำสตร์และสมัยประวัติศำสตร์ รวมทั้งช่วงสมัยใน
กำรศึกษำประวัติศำสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุ ธยำ สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ตัวอย่ำง
กำรใช้ช่วงเวลำในเอกสำรต่ำง ๆ โดยใช้ทักษะกำรอ่ำน กำรสำรวจ กำรวิเครำะห์ กำรคำนวณ เพื่อให้ใช้ช่วงเวลำ
ในกำรบอกเล่ำเรื่องรำวได้ถูกต้อง และเข้ำใจเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมช่วงเวลำที่ปรำกฏในเอกสำรทำงประวัติศำสตร์
ศึกษำลักษณะสำคัญ และเกณฑ์กำรจำแนกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่ใช้ในกำรศึกษำควำมเป็นมำของ
ท้องถิ่น อย่ำงง่ำย ๆ ตัวอย่ำงของหลักฐำนที่พบในท้องถิ่นทั้ง หลักฐำนชั้นต้นกับชั้นรอง หลักฐำนที่เป็นลำยลักษณ์
อักษร กับไม่เป็น ลำยลักษณ์อักษร โดยใช้ทักษะกำรส ำรวจ กำรวิเครำะห์ กำรตรวจสอบข้อมูล กำรจำแนก
กำรตีควำม เพื่อฝึกทักษะกำรสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
ใช้หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ในกำรศึกษำปัจจัย กำรตั้งถิ่นฐำนและพัฒนำกำรของมนุษยชำติในสมั ยก่อน
ประวัติศำสตร์ และสมัยประวัติศำสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป กำรก่อตั้ งอำณำจักรโบรำณในดินแดนไทย ได้แก่
ทวำรวดี ศรีวิชัย ตำมพรลิงค์ เป็นต้น โดยใช้ทักษะกำรสำรวจ กำรวิเครำะห์ กำรตีควำม กำรสรุปควำม เพื่อให้เข้ำใจ
พัฒนำกำรของมนุษยชำติที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน
ศึกษำประวัติศำสตร์เป็นมำของชำติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป ในเรื่องเกี่ยวกับกำรสถำปนำอำณำจักร
พัฒนำกำรทำงกำรเมืองกำรปกครอง เศรษฐกิจ ประวัติและผลงำนของบุคคลสำคัญ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทรำทิตย์
พ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช พระมหำธรรมรำชำที่ ๑ (พระยำลิไทย) และภูมิปัญญำไทยในสมัยสุโขทัยที่น่ำภำคภูมิใจ
ซึ่งเป็นผลให้อุทยำนประวัติศำสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนำลัยได้รับกำรยกย่องเป็นมรดกโลก โดยใช้ทักษะกำรอ่ำน
กำรสำรวจ กำรสืบค้น กำรวิเครำะห์กำรตีควำม เพื่อเข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไ ทยในสมัย สุโ ขทัย รวมทั้ง
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำไทย และบุคคลสำคัญ ในสมัย สุโขทัย เกิดควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็ น ไทย
ตระหนักถึงควำมพำกเพียรพยำยำมของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้อง และสร้ำงสรรค์ควำมเจริญให้บ้ำนเมือง ตกทอด
เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓
ส ๔.๒ ป ๔/๑, ป ๔/๒
ส ๔.๓ ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓
รวม ๓ มาตรฐาน ๘ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชา
สืบค้นควำมเป็นมำของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐำนหลำกหลำย ด้วยกำรตั้งประเด็นคำถำมทำงประวัติศำสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ควำมเป็นมำของชื่อหมู่บ้ำน ชื่อตำบล ชื่อถนน ควำมเป็นมำของสถำนที่สำคัญ ควำมเป็นมำ
ของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่น สำมำรถรวบรวม
ข้อมูลจำกหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิเครำะห์ตรวจสอบข้อมูลอย่ำงง่ำยๆ เข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริงกับ
ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏในข้อมูลจำกหลักฐำนต่ำง ๆ แยกแยะควำมคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่อยู่ในข้อมูลได้ โดยใช้ทั กษะ
กำรสังเกต กำรสอบถำม กำรสำรวจ กำรเปรียบเทียบ กำรวิเครำะห์ กำรเชื่อมโยง และกำรสังเครำะห์อย่ำงง่ำย ๆ
เพื่อฝึกฝนทักษะวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์วิเครำะห์เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถใช้ข้อมูล
ข่ำวสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ศึกษำกำรเข้ ำมำและอิทธิพลของอำรยธรรมอินเดีย และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ กำรปกครอง กำรนับถือศำสนำ ควำมเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ภำษำ อำหำร และ
กำรแต่งกำย ศึกษำอิทธิพลของวัฒนธรรมต่ำงชำติ ทั้งตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันโดยสังเขป
โดยใช้ทักษะกำรอ่ำน กำรสืบค้นข้อมูล กำรสังเกต กำรเปรียบเทียบ กำรวิเครำะห์ กำรเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดควำม
เข้ำใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี
ทั้งควำมคล้ำยคลึงและควำมแตกต่ำง เพื่อให้เกิดกำรยอมรับในควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่ำง
สันติสุข
ศึกษำพัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำ และธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับกำรสถำปนำอำณำจักร ปัจจัยที่ส่งเสริม
ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจและกำรปกครอง พัฒนำกำรทำงกำรเมืองกำรปกครอง และเศรษฐกิจโดยสัง เขป
ประวัติและผลงำนบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยำและธนบุรี ได้แก่ สมเด็จพระรำมำธิบดีที่ ๑ สมเด็จพระบรมไตร
โลกนำถ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ชำวบ้ำนบำงระจัน สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำช และภูมิปัญญำไทยในสมัยอยุธยำ และธนบุรี ที่น่ำภำคภูมิใจ ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไ ว้ ซึ่ง เป็นผลให้
พระนครศรีอยุธยำได้รับกำรยกย่องเป็นมรดกโลก ได้แก่ ทำงด้ำน ศิลปกรรม วรรณกรรม และกำรค้ำ โดยใช้ทักษะ
กำรอ่ำน กำรสืบค้นข้อมูล กำรเชื่อมโยง กำรวิเครำะห์ กำรอธิบำย กำรสรุปควำม กำรเรียงควำม เพื่อให้เกิดควำม
รั ก และภำคภู มิ ใ จในควำมเป็ น ชำติ ไ ทยตระหนั ก และเห็ น ควำมส ำคั ญ ที่ จ ะธ ำรงรั ก ษำควำมเป็ น ไทยสื บ ต่ อ ไป
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ส ๔.๒ป.๕/๑, ป.๕/๒
ส ๔.๓ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป ๕/๓, ป.๕/๔
รวม ๓ มาตรฐาน ๙ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำควำมหมำยและควำมสำคัญของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์อย่ำงง่ำย ๆ และใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
ในกำรศึกษำเรื่องรำว หรือเหตุกำรณ์สำคัญตำมลำดับขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ ได้แก่ กำรตั้งประเด็นศึกษำเรื่องรำว
ที่ ต นสนใจ กำรส ำรวจแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กำรรวบรวมข้ อ มู ล จำกหลั ก ฐำนที่ ห ลำกหลำย กำรวิ เ ครำะห์
ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล กำรตีควำม กำรเรียบเรียงและนำเสนอควำมรู้ที่ค้นพบได้อย่ำงน่ำสนใจ โดยใช้ทักษะ
กำรสำรวจ กำรอ่ำน กำรเปรียบเทียบ กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ กำรอธิบำย กำรสรุปควำม กำรเขียนเรียงควำม
กำรจัดทำโครงงำนและกำรจัดนิทรรศกำร เพื่อฝึกทักษะกำรสืบค้นเหตุกำรณ์สำคัญด้วยวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
ศึ ก ษำสภำพสั ง คม เศรษฐกิ จ กำรเมื อ งของประเทศเพื่ อ นบ้ ำ นในปั จ จุ บั น โดยสั ง เขป เชื่ อ มโยง และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษำควำมเป็นมำ และควำมสัมพันธ์ของกลุ่มอำเซียนโดยสังเขป โดยใช้ทักษะกำร
อ่ำน กำรสำรวจ กำรเปรียบเทียบ กำรวิเครำะห์ เพื่อให้เข้ำใจพัฒนำกำรของประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีควำมสัมพันธ์กับ
ประเทศไทย เกิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงประเทศ ยอมรับควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ
สุข
ศึกษำประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของชำติไ ทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ในเรื่องเกี่ยวกับกำรสถำปนำอำณำจักร
ปัจจัยที่ส่งเสริมควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจและกำรปกครอง พัฒนำกำรทำงด้ำนต่ำง ๆ โดยสังเขป ผลงำนของ
บุคคลสำคัญ ได้แก่ พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำสุรสิง หนำท
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และภูมิปัญ ญำไทยที่ สำคัญ ที่น่ำภำคภูมิใจ ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไว้
โดยใช้ทักษะกำรอ่ำน กำรสืบค้นข้อมูล กำรเชื่อมโยง กำรวิเครำะห์ เพื่อให้เกิดควำมรักและภำคภูมิใจในควำมเป็น
ชำติไทย ตระหนักถึงควำมพำกเพียรพยำยำมของ บรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง และสร้ำงสรรค์ควำมเจริญให้ บ้ำนเมือง
ตกทอดเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ป ๖/๑, ป ๖/๒
ส ๔.๒ป ๖/๑, ป ๖/๒
ส ๔.๓ป ๖/๑, ป ๖/๒, ป ๖/๓, ป ๖/๔
รวม ๓ มาตรฐาน ๘ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำลักษณะหน้ำที่และกำรดูแลรักษำอวัยวะภำยนอกตำหูคอจมูกผมมือเท้ำเล็บ ผิวหนัง อวัยวะ
ภำยในช่องปำกที่มีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรไปตำมวัยสมำชิกและควำมรักควำมผูกพันของสมำชิกในครอบครัว
จุดเด่นจุดด้อยของตนเองลักษณะควำมแตกต่ำงของเพศชำยและเพศหญิงธรรมชำติของกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยใน
ชีวิตประจำวันแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุ ปกรณ์ ประกอบและกิจกรรมทำงกำยที่ใ ช้ก ำรเคลื่อนไหวตำม
ธรรมชำติเช่นกำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ด กำรออกกำลังกำยกำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและกำรปฏิบัติตำมกฎกติกำข้อตกลงใน
กำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ด กำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติกำรบอกลักษณะอำกำรเจ็บป่วยและวิธีปฏิบัติตนเมื่อ
มีอำกำรเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับตนเองกำรระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรำยที่บ้ำนโรงเรียนและวิธีกำรป้องกันกำรบอกสำเหตุที่ทำ
ให้เกิดอันตรำยจำกกำรเล่นและกำรป้องกันกำรแสดงคำพูดหรือท่ำทำงขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลที่ควรขอควำม
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ำยที่บ้ำนและโรงเรียน
โดยใช้ทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์อภิปรำยสรุปเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนทำให้มีทักษะในด้ำนกำรเคลื่อนไหวอย่ำงสมดุล
เห็นคุณค่ำของกำรรักษำสุขภำพใฝ่เรียนรู้มีควำมซื่อสัตย์ต่อกฎกติกำต่ำงๆมีวินัยในตนเองในกำรดูแลรักษำ
สุขภำพตลอดจนรักควำมเป็นไทยโดยเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำยและกีฬำที่เหมำะสมกับเพศและวัยตำมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยมีน้ำใจเป็นนักกีฬำอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
รหัสตัวชี้วัด
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
รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด

59
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำลักษณะหน้ำที่และกำรดูแลรักษำอวัยวะภำยในเช่นสมองหัวใจตับไตปอด กระเพำะอำหำรลำไส้ที่มีกำร
เจริญเติบโตและพัฒนำกำรไปตำมวัยกำรระบุบทบำทหน้ำที่ของตนเองและสมำชิกในครอบครัวควำมสำคัญของเพื่อน
กำรระบุพฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศควำมภำคภูมิใจในตนเอง (ในควำมเป็นเพศหญิงหรือเพศชำย) กำรควบคุมกำร
เคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบกำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงกำยที่วิธีเล่นอำศัย กำรเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบกำรบอกลักษณะของ
กำรมีสุขภำพดีกำรเลือกกินอำหำรที่มีประโยชน์กำรระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภำพกำรอธิบำยอำกำร
และวิธีป้องกันตลอดจนกำรปฏิบัติตำมคำแนะนำเมื่อมีอำกำรเจ็บป่วยและบำดเจ็บ สำเหตุและวิธีป้องกันอุบัติเหตุทำง
น้ำและทำงบกชื่อยำสำมัญประจำบ้ำนและกำรใช้ยำตำมควำมจำเป็นและตำมลักษณะอำกำรกำรระบุโทษของสำรเสพ
ติดและสำรอันตรำยใกล้ตัวและวิธีป้องกัน สัญลักษณ์ป้ำยเตือนและควำมหมำยของสัญลักษณ์ป้ำยเตือนของสิ่งของ
หรือสถำนที่ที่เป็นอันตรำย กำรระบุสำเหตุอันตรำยและวิธีป้องกันอันตรำยจำกอัคคีภัย
โดยใช้ทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์อภิปรำยปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถนำไปปฏิบัติตนในกำรดูแลรักษำสุขภำพได้อย่ำงถูกต้อง
เห็นควำมสำคัญของกำรดูแลรักษำสุขภำพใฝ่เรียนรู้มีวินัยในตนเองเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำยและกีฬำร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
รหัสตัวชี้วัด
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
รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำยควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเกณฑ์มำตรฐำนและปัจจัยที่มี ผ ลต่อ
กำรเจริญ เติบโตอำหำรกำรออกกำลังกำยกำรพักผ่อนควำมสำคัญ และควำมแตกต่ำง วิธีกำรสร้ำงสัมพันธภำพใน
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนกำรป้องกันตนจำกกำรล่วงละเมิดทำงเพศกำรเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ควบคุมกำร
เคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบต่ำงๆอย่ำงมีทิศทำงกำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ดแนวทำงกำรเลือกออกกำลังกำยกำรละเล่นพื้นเมือง
กำรเล่นเกมที่เหมำะสมกำรใช้ข้อมูลเพิ่มทักษะกลไกระเบียบกฎกติกำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรออกกำลังกำยกำร
เล่นเกมและ กำรละเล่นพื้นเมืองกำรติดต่อและวิธีป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรคอำหำรหลัก ๕หมู่กำรแปรงฟัน
สร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุขภำพวิธีปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุในบ้ำน โรงเรียนกำรเดิน
ทำงกำรขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลและแหล่ง ต่ำงๆเมื่อเกิดเหตุร้ำยหรืออุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นและ
วิธีกำรปฐมพยำบำล
โดยใช้ทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์อภิปรำยปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถนำไปปฏิบัติตนในกำรดูแลรักษำสุขภำพได้อย่ำงถูกต้อง
เห็นคุณค่ำของกำรเรียนรู้สุขศึกษำใฝ่เรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อกฎระเบียบกติกำ
ต่ำงๆ มีวินัยในกำรปฏิบัติตนในกำรดูแลรักษำสุขภำพอย่ำงสม่ำเสมอตลอดจนรักควำมเป็นไทยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงกำยและกีฬำที่เหมำะสมกับเพศและวัยตำมวัฒนธรรมไทยมีน้ำใจเป็นนักกีฬำและสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมทำงกำย
และกีฬำร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข
รหัสตัวชี้วัด
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
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๑4๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำ อธิบำย แสดง วิเครำะห์ ยกตัวอย่ำง ทดสอบ ปรับปรุง กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของ
ร่ำงกำยและจิตใจ ตำมวัย ควำมสำคัญของกล้ำมเนื้อกระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภำพกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
คุณลักษณะของควำมเป็นเพื่อนและสมำชิกที่ดีของครอบครัว พฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศของตนตำมวัฒนธรรมไทย
วิธีกำรปฏิเสธ กำรกระทำที่เป็นอันตรำยและไม่เหมำะสมในเรื่องเพศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมกับสุขภำพ
สภำวะอำรมณ์ ควำมรู้สึกที่มี ผลต่ อสุ ข ภำพ ข้อมูลบนฉลำกอำหำรและผลิต ภั ณฑ์ สุข ภำพเพื่อกำรเลือ กบริ โ ภค
สมรรถภำพทำงกำยตำมผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ควำมสำคัญของกำรใช้ยำและใช้ยำอย่ำงถูกวิธี วิธีปฐม
พยำบำลเมื่อได้รับอันตรำยจำกกำรใช้ยำผิด สำรเคมี แมลงกัดต่อย และกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ ผลเสียของกำร
สูบบุหรี่และดื่มสุรำที่มีต่อสุขภำพ และกำรป้องกัน
อธิบำย ฝึก เล่น ปฏิบัติตำม ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะ กำรเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสำนได้ทั้ง
แบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ กำยบริหำรท่ำมือเปล่ำประกอบจังหวะ เกมเลียนแบบและกิจกรรม
แบบผลัด กีฬำพื้นฐำนอย่ำงน้อย ๑ ชนิด ออกกำลังกำย เล่นเกม และกีฬำที่ตนเองชอบ มีควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์ผลพัฒนำกำรของตนเอง ตำมตัวอย่ำงและแบบปฏิบัติผู้อื่น กฎ กติกำกำรเล่นกีฬำพื้นฐำน ตำมชนิดกีฬำที่
เล่นโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรปฏิบัติ กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปัญหำ กระบวนกำรทำง
สังคม กระบวนกำรสืบค้น
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ทักษะ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปปฏิบัติในกำรในกำรดำเนินชีวิต มีคุณธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้ำน ทักษะกำรดูแลสุขภำพตัวเอง รักกำรออกกำลังกำย มีน้ำใจนักกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย รักษำ กฎ กติกำสังคม
รหัสตัวชี้วัด
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
พ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
พ ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๑5๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
อธิบำย แสดง ระบุ วิเครำะห์ ค้นหำ ทดสอบ ปฏิบัติตน ควำมสำคัญของระบบย่อยอำหำรและระบบขับถ่ำย
ที่มีผลต่อสุขภำพ กำรเจริญเติบโต และพัฒนำกำร วิธีดูแลระบบย่อยอำหำรและระบบขับถ่ำยให้ทำงำนตำมงำน
ตำมปกติ กำรเปลี่ ย นแปลงทำงเพศ และปฏิ บั ติ ต นได้ เ หมำะสม ควำมส ำคั ญ ของกำรมี ค รอบครัว ที่ อบอุ่ นตำม
วัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มบ้ำน
พฤติกรรมที่เห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตนตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อใช้สร้ำงเสริมสุขภำพ สื่อ
โฆษณำในกำรตัดสินใจเลือกชื้ออำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพอย่ำงมีเหตุผล กำรป้องโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำยตำมผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่ออำรมณ์
สังคม และสติปัญญำ ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำ และหลีกเลี่ยงสำรเสพติด อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติก รรม
สุขภำพ เพื่อป้องกันอันตรำยจำกกำรเล่นกีฬำ
อธิบำย ฝึก เล่น ปฏิบัติตำม แสดง รูปแบบกำรเคลื่อนไหวแบบผสมผสำน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะ
เคลื่อนไหวตำมแบบที่กำหนด เกมไปสู่กีฬำที่เลือกและกิจกรรมกำรเคลื่อนไหวแบบผลัดโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
กระบวนกำรปฏิบัติ กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปัญหำ กระบวนกำรทำงสังคม กระบวนกำรสืบค้น
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ทักษะ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปปฏิบัติในกำรในกำรดำเนินชีวิต มีคุณธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้ำน ทักษะกำรดูแลสุขภำพตัวเอง รักกำรออกกำลังกำย มีน้ำใจนักกีฬำรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รักษำ กฎ
กติกำสังคม
รหัสตัวชี้วัด
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
รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๑6๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำ อธิบำย แสดงทักษะ วิเครำะห์ จำแนก ระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหำยใจ
ที่มีผลต่อสุขภำพ กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร ควำมสำคัญ ของกำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพกั บ ผู้อื่น
พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่กำรมีเพศสัมพันธ์ กำรติดเชื้อเอดส์ และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะ
อยู่กับที่ กำรเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสำนได้ตำมลำดั บทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่
และใช้อุปกรณ์ประกอบ และกำรเคลื่อนไหวประกอบเพลงหลักกำรเคลื่อนไหวในเรื่องกำรรับแรง กำรใช้แรง และควำม
สมดุลในกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยในกำรเล่นเกม เล่นกีฬำ และนำผลมำปรับปรุง เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู้อื่นเล่นกีฬำ
ไทย กีฬำสำกลประเภทบุคคลและประเภททีมได้ ใช้ทักษะกลไก เพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนควำมสำมำรถของตนและผู้อื่นใน
กำรเล่นกีฬำ ร่วมกิจกรรมนันทนำกำร แล้วนำควำมรู้ และหลักกำรที่ได้ไปใช้เป็นฐำนกำรศึกษำหำควำมรู้เรื่องอื่น ๆ
ประโยชน์และหลักกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ สมรรถภำพทำงกำยและกำรสร้ำงเสริมบุคลิกภำพ เล่นเกมที่ใ ช้
ทักษะกำรวำงแผน และสำมำรถเพิ่มพูนทักษะกำรออกกำลังกำยและเคลื่อนไหวอย่ำงเป็นระบบ เล่นกีฬำที่ตนเองชื่น
ชอบและสำมำรถประเมินทักษะกำรเล่นของตนเป็นประจำ กฎ กติกำ ตำมชนิดกีฬำที่เล่น โดยคำนึง ถึง ควำม
ปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น กลวิธีกำรรุก กำรป้องกัน และนำไปใช้ในกำรเล่นกีฬำ เล่นเกมและกีฬำ ด้วยควำม
สำมัคคีและมีน้ำใจนักกีฬำ พฤติกรรมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภำพ ผลกระทบที่เกิดจำก
กำรระบำดของโรคและเสนอแนวทำงกำรป้ องกั นโรคติ ดต่ อ ส ำคั ญ ที่ พบในประเทศไทย พฤติ ก รรมที่ บ่ง บอกถึง
ควำมรับผิดชอบต่อสุขภำพของส่วนรวม ผลกระทบจำกควำมรุนแรงของภัยธรรมชำติที่มีต่อร่ำงกำย จิตใจ และสังคม
สำเหตุของกำรติดสำรเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสำรเสพติด
โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรปฏิบัติ กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปัญหำ กระบวนกำรทำง
สังคม
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ทักษะ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปปฏิบัติในกำรในกำรดำเนินชีวิต มีคุณธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้ำน ทักษะกำรดูแลสุขภำพตัวเอง รักกำรออกกำลังกำย มีน้ำใจนักกีฬำรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รักษำ กฎ
กติกำสังคม
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒
พ ๒.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒
พ ๓.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕
พ ๓.๒ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖
พ ๔.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔
พ ๕.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด
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64
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 2๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
บอกรูปร่ำงลักษณะขนำดของสิ่งต่ำงๆรอบตัวในธรรมชำติและสิ่ง ที่มนุษย์สร้ำงขึ้นควำมรู้สึกที่มีต่อธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ฝึกทักษะกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ดินเหนียวดินนำมันดินสอสีพู่กันกระดำษสีเทียนสีน้ำมันสร้ำงงำนทัศนศิลป์
ทดลองกำรใช้สีน้ำโปสเตอร์สีเทียนสีจำกธรรมชำติที่มีในท้องถิ่นวำดภำพระบำยสีตำมควำมรู้สึกของตนเองระบุงำน
ทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน
บอกกำรกำเนิดของเสียงบอกลักษณะของเสียงดังเบำและควำมช้ำเร็วของจังหวะท่องบทกลอนร้องเพลงง่ำยๆ
เข้ำร่วมกิจกรรมดนตรีกำรร้องเพลงกำรเคำะจังหวะกำรเคลื่อนไหวประกอบเพลงเพลงที่ใช้ในชี วิตประจำวันบทเพลง
กล่อมเด็กบทเพลงประกอบกำรละเล่นเล่ำระบุที่มำของบทเพลงในท้องถิ่นควำมน่ำสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น
บอกกำรเคลื่อนไหวลักษณะต่ำง ๆของธรรมชำติคนสัตว์สิ่ง ของแสดงท่ำ ทำงง่ำยๆโดยใช้ ภำษำท่ ำ แสดง
ประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชำติสัตว์กำรเป็นผู้ชมที่ดี
เล่นกำรละเล่นของเด็กไทยกำรแสดงนำฏศิ ล ป์เ ห็น คุณ ค่ ำงำนทั ศนศิ ล ป์ดนตรีนำฏศิล ป์ ที่เ ป็นมรดกทำง
วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นภูมิปัญญำไทยชื่นชมและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้เห็นคุ ณ ค่ ำ ของควำมสวยงำมตำมธรรมชำติ เ กิด ควำมรู้ สึก ชื่น ชมธรรมชำติ ส ำมำรถคิ ด และแสดง
ควำมรู้สึกจำกกำรรับรู้ควำมงำมควำมเพลิดเพลินเกิดควำมมั่นใจใจตนเองในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์และรักษ์ธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกำสต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อเห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์ไทยเกิด
ควำมชื่นชมนำฏศิลป์ไทยสำมำรถนำกิจกรรมของนำฏศิลป์ไปใช้แสดงในโอกำสต่ ำงๆเพื่อควำมเพลิดเพลินแก่ตนเอง
และผู้อื่น
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
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๑2๑๐๑ ศิลปะ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 2๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
บอกรูปร่ำงรูปทรงที่พบในธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทัศนธำตุและงำนทัศนศิลป์เรื่องเส้นสีรูปร่ำงและรูปทรง
เรื่ อ งรำวเลื อ กสร้ำ งงำนทั ศ นศิ ล ป์ ต่ ำงๆโดยใช้ เ ส้ นเช่ นงำนวำดงำนปั้ นและงำนพิม พ์ภำพรูป แบบงำนโครงสร้ำง
เคลื่อนไหว
ฝึกทักษะกำรใช้วัสดุอุปกรณ์สร้ำงงำนทัศนศิลป์๓มิติสร้ำงภำพปะติดโดยกำรตัดหรือฉีกกระดำษวำดภำพเพื่อ
ถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้ำน
บอกควำมสำคัญของงำนทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันอภิปรำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์ประเภทต่ำง ๆ
ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีกำรสร้ำงงำนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
บอกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยินคุณสมบัติของเสียงสูงต่ำ , ดังเบำยำวสั้นของดนตรีสิ่งต่ำงๆ ที่ก่อกำเนิด
เสียงที่แตกต่ำงกันลักษณะของเสียงดังเบำและควำมช้ำเร็วของจังหวะ
บอกควำมเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวันเคำะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่ำงกำยให้สอดคล้องกับเนื้อหำ
ขอเพลงร้องเพลงง่ำยๆ ที่เหมำะสมกับวัย
บอกควำมหมำยและควำมสำคัญของเพลงปลุกใจเพลงสอนใจควำมสัมพันธ์ของเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีใน
เพลงท้องถิ่นโดยใช้คำง่ำยๆระบุมำรยำทในกำรชมกำรแสดงเล่นกำรละเล่น เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่
อย่ำงมีรูปแบบกำรเคลื่อนไหวที่สะท้อนอำรมณ์ ของตนเองอย่ำงอิสระท่ำทำงเพื่อสื่อควำมหมำยแทนคำพูดท่ำ ทำง
ประกอบจังหวะอย่ำงสร้ำงสรรค์ ใช้ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์ประกอบจังหวะแสดงและเข้ำร่วมกิจกรรมทำงดนตรีของ
ท้ อ งถิ่ น ในโอกำสพิ เ ศษกำรละเล่ น พื้ น บ้ ำ นเชื่ อ มโยงกำรละเล่ น พื้ น บ้ ำ นกั บ กำรด ำรงชี วิ ต ของคนไทยระบุ สิ่ ง
ที่ชื่นชอบและภำคภูมิใจในกำรละเล่นพื้นบ้ำน
เพื่อให้เข้ำใจเห็นคุณค่ำของควำมงำมของธรรมชำติศิลปะของไทยศิลปะท้องถิ่นศิลปะสำกล เกิดควำมรู้สึกชื่น
ชมในควำมงำมของธรรมชำติและภำคภูมิใจในควำมงำมควำมประณีตศิลปะของไทย ศิลปะท้องถิ่นมองเห็น ควำม
แตกต่ำงของศิลปะไทยศิลปะสำกลชื่นชมภูมิใจรักษำศิลปะไทยไว้และยอมรับคำติชมและแก้ไ ขข้อบกพร่องให้ เห็น
ควำมส ำคั ญ และคุ ณ ค่ ำ ของเพลงไทยเพลงสำกลเข้ ำ ใจในอำรมณ์ เ พลงสำมำรถแสดงควำมรู้ สึ ก จำกกำรรั บ รู้
ควำมไพเรำะของเพลงกิจกรรมกำรฟังเพลงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยควำมเพลิดเพลินเห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์ไ ทย
เกิดควำมชื่นชมนำฏศิลป์ไทย สำมำรถนำกิจกรรมของนำฏศิลป์ไปใช้แสดงในโอกำสต่ำงๆเพื่ อควำมเพลิดเพลินแก่
ตนเองและผู้อื่น
รหัสตัวชี้วัด
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
ค ๓.๒ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๑3๑๐๑ ศิลปะ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 2๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
บอกรูปร่ำงรูปทรงในธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้ำงผลงำนเมื่อชมงำน
ทัศนศิลป์บรรยำยเหตุผลและวิธีกำรในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์จำแนกทัศนธำตุของ
สิ่งต่ำงๆ ในธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้นสีรูปร่ำงรูปทรงและพื้นผิว
มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์สร้ำงสรรค์งำนปั้นวำดภำพระบำยสีสิ่งของรอบตัวถ่ำยทอดควำมคิ ด
ควำมรู้สึกจำกเหตุกำรณ์ชีวิตจริงโดยใช้เส้นรูปร่ำงรูปทรงสีและพื้นผิว
ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงำนทัศนศิลป์ของตนเองระบุและจัดกลุ่มของภำพตำมทัศนธำตุที่เน้นในงำน
ทัศนศิลป์นั้นๆบรรยำยลักษณะรูปร่ำงรูปทรงในงำนกำรออกแบบสิ่งต่ำงๆที่มีในบ้ำนและโรงเรียนเล่ำถึงที่มำของงำน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่นอธิบำยเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ระบุรูปร่ำงลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรี
ในท้องถิ่นควำมสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อกำรดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ใช้รูปภำพหรือสัญลักษณ์แทน
เสียงและจังหวะเคำะ
บอกบทบำทหน้ำที่ของเพลงที่ได้ยินขับร้องและบรรเลงดนตรีง่ำยๆเคลื่อนไหวท่ำทำงสอดคล้องกั บอำรมณ์
ของเพลงที่ฟังแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่นนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน
หรือโอกำสต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสม
สร้ำงสรรค์กำรเคลื่อนไหวในรูปแบบต่ำงๆรำวงมำตรฐำนเพลงพระรำชนิพนธ์สถำนกำรณ์สั้นๆ สถำนกำรณ์
ที่กำหนดแสดงท่ำทำงประกอบเพลงตำมรูปแบบนำฏศิลป์เปรียบเทียบ
บทบำทหน้ำที่ของผู้แสดงและผู้ชมมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรแสดงที่เหมำะสมกับวัยบอกประโยชน์ของกำร
แสดงนำฏศิลป์ในชีวิตประจำวันเล่ำกำรแสดงนำฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่นระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์
ของกำรแสดงนำฏศิลป์อธิบำยควำมสำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์
เพื่อให้เห็นคุ ณ ค่ ำ ของควำมสวยงำมตำมธรรมชำติ เ กิด ควำมรู้ สึก ชื่น ชมธรรมชำติ ส ำมำรถคิ ด และแสดง
ควำมรู้สึกจำกกำรรับรู้ควำมงำมควำมเพลิดเพลินเกิดควำมมั่นใจใจตนเองในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์และรักษ์ธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกำสต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อเห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์ไทยเกิด
ควำมชื่นชมนำฏศิลป์ไทยสำมำรถนำกิจกรรมของนำฏศิลป์ไปใช้แสดงในโอกำสต่ำงๆเพื่อควำมเพลิดเพลินแก่ตนเอง
และผู้อื่น
รหัสตัวชี้วัด
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
รวมทั้งหมด ๒๙ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๑4๑๐๑ ศิลปะ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่ำงรูปทรงในธรรมชำติสิ่ง แวดล้อมและงำนทัศนศิลป์ ควำมคิดควำมรู้ สึก
ที่ถ่ำยทอดผ่ำนงำนทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น
อภิปรำยเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออำรมณ์ของมนุษย์เหตุกำรณ์และงำนเฉลิม
ฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่นจำแนกทัศนธำตุของสิ่งต่ำงๆ ในธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง
เส้นสีรูปร่ำงรูปทรงพื้นผิวและพื้นที่ว่ำง
ฝึกทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์สร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพงำนวำดภำพระบำยสีบรรยำยลักษณะของ
ภำพโดยเน้นเรื่องกำรจัดระยะควำมลึกน้ำหนักแสงเงำในภำพและงำนทัศนศิลป์ที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำงๆวำดภำพ
ระบำยสีโดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นถ่ำยทอดควำมรู้สึกและจินตนำกำรเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ำยทอดอำรมณ์
ควำมรู้สึกในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
บอกประโยคเพลงอย่ำงง่ำยจำแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟังระบุทิศทำงกำรเคลื่อนที่ขึ้นลง
ง่ำยๆของทำนองรูปแบบจังหวะและควำมเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟังอ่ำนเขียนโน้ตดนตรีไทยและสำกลร้องเพลงโดย
ใช้ช่วงเสียงที่เหมำะสมกับตนเองใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่ำงถูกต้องและปลอดภัยระบุว่ำดนตรีสำมำรถใช้ในกำรสื่อ
เรื่องรำว
บอกแหล่งที่มำและควำมสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีเพลงท้องถิ่นและโอกำสในกำรบรรเลง
ดนตรีระบุควำมสำคัญในกำรอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทำงดนตรี
เพื่อให้เข้ำใจเห็นคุณค่ำของควำมงำมของธรรมชำติศิลปะของไทยศิลปะท้องถิ่นศิลปะสำกล เกิดควำมรู้สึกชื่น
ชมในควำมงำมของธรรมชำติและภำคภูมิใจในควำมงำมควำมประณีตศิลปะของไทย ศิลปะท้องถิ่นมองเห็น ควำม
แตกต่ำงของศิลปะไทยศิลปะสำกลชื่นชมภูมิใจรักษำศิลปะไทยไว้และยอมรับคำติชมและแก้ไ ขข้อบกพร่องให้ เห็ น
ควำมสำคัญ และคุณค่ำของเพลงไทยเพลงสำกลเข้ำใจในอำรมณ์เพลงสำมำรถแสดงควำมรู้สึกจำกกำรรับรู้ควำม
ไพเรำะของเพลงกิจกรรมกำรฟังเพลงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยควำมเพลิดเพลินเห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์ไทยเกิด
ควำมชื่นชมนำฏศิลป์ไทย สำมำรถนำกิจกรรมของนำฏศิลป์ไปใช้แสดงในโอกำสต่ำงๆเพื่อควำมเพลิดเพลินแก่ตนเอง
และผู้อื่น
ระบุทักษะพื้นฐำนทำงนำฏศิลป์และกำรละครที่ใช้สื่อควำมหมำยและอำรมณ์ใช้ภำษำท่ำและ
นำฏย
ศัพท์หรือศัพท์ทำงกำรละครง่ำยๆในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวแสดงกำรเคลื่อนไหวในจังหวะต่ำงๆตำมควำมคิดของตน
กำรประดิษฐ์ท่ำทำงหรือท่ำรำประกอบจังหวะพื้นเมืองแสดงนำฏศิลป์เป็นคู่และหมู่รำวงมำตรฐำนระบำเล่ำสิ่งที่ชื่น
ชอบในกำรแสดงโดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร
อธิบำยประวัติควำมเป็นมำของนำฏศิลป์หรือชุดกำรแสดงอย่ำงง่ำยๆเปรียบเทียบกำรแสดงนำฏศิลป์กับกำร
แสดงที่มำจำกวัฒนธรรมอื่นอธิบำยควำมสำคัญ ของกำรแสดงควำมเคำรพในกำรเรียนและกำรแสดงนำฏศิล ป์ระบุ
เหตุผลที่ควรรักษำและสืบทอดกำรแสดงนำฏศิลป์
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รหัสตัวชี้วัด
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,ป.๔/๔
รวมทั้งหมด ๒๙ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๑5๑๐๑ ศิลปะ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
บรรยำยเกี่ยวกับจังหวะตำแหน่งของสิ่งต่ำงๆที่ปรำกฏในสิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์เปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงระหว่ำงงำนทัศนศิลป์ที่สร้ำงสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรที่ต่ำงกันวำดภำพโดยใช้เทคนิคของแสงเงำน้ำ
หนักและวรรณะสีระบุลักษณะรูปแบบของงำนทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้ หรือนิทรรศกำรประโยชน์และคุณค่ำของงำน
ทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคมปัญหำในกำรจัดองค์ประกอบศิลป์และกำรสื่อควำมหมำยในงำนทัศนศิลป์ของ
ตนเอง, บอกวิธีกำรปรับปรุงงำนให้ ดีขึ้น, อภิปรำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำในท้องถิ่น
สร้ำงสรรค์งำนปั้นจำกดินน้ำมันหรือดินเหนียวโดยเน้นกำรถ่ำยทอดจินตนำกำรศิลปะ, งำนพิมพ์ภำพโดยเน้น
กำรจัดวำงตำแหน่งของสิ่งต่ำงๆในภำพ
ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในกำรสื่ออำรมณ์จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ใน
วงดนตรีประเภทต่ำงๆอ่ำนเขียนโน้ตดนตรีไทยและสำกล๕ระดับเสียงร้องเพลงไทยหรือเพลงสำกลหรือเพลงไทยสำกล
ที่เหมำะสมกับวัยด้นสดง่ำยๆโดยใช้ประโยคเพลงแบบถำมตอบใช้เครื่องดนตรี บรรเลงจัง หวะและทำนองใช้ ดนตรี
ร่วมกับกิจกรรมในกำรแสดงออกตำมจินตนำกำร
อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่ำงๆอธิบำยคุณค่ำของดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรม
ที่ต่ำงกัน
บรรยำยองค์ประกอบนำฏศิลป์แสดงท่ำทำงประกอบเพลงหรือเรื่องรำวตำมควำมคิดของตนแสดงนำฏศิลป์
โดยเน้นกำรใช้ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์ในกำรสื่อควำมหมำยและกำรแสดงออกมีส่วนร่วมในกลุ่มกับกำรเขียนเค้ำโครง
เรื่องหรือบทละครสั้นๆ
เปรียบเทียบกำรแสดงนำฏศิลป์ชุดต่ำงๆกำรแสดงประเภทต่ำงๆของไทยในแต่ละท้องถิ่นบอกระบุหรือแสดง
นำฏศิลป์นำฏศิลป์พื้นบ้ำนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรชมกำรแสดง
เพื่อให้เข้ำใจเห็นคุณค่ำของควำมงำมของธรรมชำติศิลปะของไทยศิลปะท้องถิ่นศิลปะสำกล เกิดควำมรู้สึกชื่น
ชมในควำมงำมของธรรมชำติและภำคภูมิใจในควำมงำมควำมประณีตศิลปะของไทย ศิลปะท้องถิ่นมองเห็น ควำม
แตกต่ำงของศิลปะไทยศิลปะสำกลชื่นชมภูมิใ จรักษำศิ ลปะไทยไว้แ ละยอมรับ คำติช มและแก้ไ ขข้อ บกพร่อ งเห็ น
ควำมสำคัญและคุณค่ำของเพลงไทยเพลงสำกลเกิดควำมชื่นชมในกำรร้องเพลงฟังเพลงนำกิจกรรมกำรฟังเพลงและ
กำรร้องเพลงไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยควำมเพลิดเพลินเห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์ไทยเกิดควำมชื่นชมนำฏศิล ป์ไ ทย
สำมำรถประยุกต์นำฏศิล ป์แ ละละครของไทยให้เ หมำะสมกั บ สภำพปั จจุ บันและด ำรงรักษำไว้ซึ่ง เอกลัก ษณ์ ไ ทย

70
รหัสตัวชี้วัด
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
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๑6๑๐๑ ศิลปะ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ระบุสีคู่ตรงข้ำมอธิบำยหลักกำรจัดขนำดสัดส่วนควำมสมดุลในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์บรรยำยบทบำทของงำน
ทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคมระบุและบรรยำยอิ ทธิพลทำงวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อกำรสร้ ำงงำน
ทัศนศิลป์ของบุคคลสร้ำงงำนทัศนศิลป์จำกรูปแบบ๒มิติเป็น๓มิติโดยใช้หลักกำรของแสงเงำ และน้ำหนักงำนปั้นโดย
ใช้หลักกำรเพิ่มและลดงำนทัศนศิลป์โดยใช้หลักกำรของรูปและพื้นที่ว่ำงใช้สีคู่ตรงข้ำมหลักกำรจัดขนำดสัดส่วนและ
ควำมสมดุลสร้ำงงำนทัศนศิลป์เป็นแผนภำพแผนผังและภำพประกอบเพื่อถ่ำยทอดควำมคิดหรือเรื่องรำวเกี่ยวกับ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ
อภิปรำยเกี่ยวกับกำรใช้สีคู่ตรงข้ำมในกำรถ่ำยทอดควำมคิดและอำรมณ์อิทธิพลของควำมเชื่อควำมศรัทธำใน
ศำสนำที่มีผลต่องำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
บรรยำยเพลงที่ฟังโดยอำศัยองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สัง คีตควำมรู้สึกที่มีต่อดนตรีจำแนกประเภทและ
บทบำทหน้ำที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำง ๆดนตรีที่มำจำกยุคสมัยที่ต่ำงกันอ่ำนเขียนโน้ต
ไทยและโน้ตสำกลทำนองง่ำยๆใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบกำรร้องเพลงด้นสดที่มีจังหวะและทำนองง่ำยๆแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับทำนองจังหวะกำรประสำนเสียงและคุณภำพเสียงของเพลงที่ฟัง
อธิบำยเรื่องรำวของดนตรีไทยในประวัติศำสตร์อภิปรำยอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น
สร้ำงสรรค์กำรเคลื่อนไหวและกำรแสดงโดยเน้นกำรถ่ำยทอดลีลำหรืออำรมณ์ออกแบบเครื่องแต่งกำยหรือ
อุปกรณ์ประกอบกำรแสดงอย่ำงง่ำยๆแสดงนำฏศิลป์และละครง่ำยๆบรรยำยควำมรู้สึกของตนเองที่มีต่องำนนำฏศิลป์
และกำรละครอย่ำงสร้ำงสรรค์แสดงควำมคิดเห็นในกำรชมกำรแสดง
อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์และกำรละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน
สิ่งที่มีควำมสำคัญต่อกำรแสดงนำฏศิลป์และละครระบุประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรแสดงหรือกำรชมกำรแสดงนำฏศิลป์
และละคร
เพื่อให้เข้ำใจเห็นคุณค่ำของควำมงำมของธรรมชำติศิลปะของไทยศิลปะท้องถิ่นศิลปะสำกล เกิดควำมรู้สึกชื่น
ชมในควำมงำมของธรรมชำติและภำคภูมิใจในควำมงำมควำมประณีตศิลปะของไทย ศิลปะท้องถิ่นมองเห็น ควำม
แตกต่ำงของศิลปะไทยศิลปะสำกลชื่นชมภูมิใ จรักษำศิ ลปะไทยไว้แ ละยอมรับ คำติช มและแก้ไ ขข้อ บกพร่อ งเห็ น
ควำมสำคัญและคุณค่ำของเพลงไทยเพลงสำกลเกิดควำมชื่นชมในกำรร้องเพลงฟังเพลงนำกิจกรรมกำรฟังเพลงและ
กำรร้องเพลงไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยควำมเพลิดเพลินเห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์ไทยเกิดควำมชื่นชมนำฏศิล ป์ไ ทย
สำมำรถประยุกต์นำฏศิลป์และละครของไทยให้เหมำะสมกับสภำพปัจจุบันและดำรงรักษำไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย
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รหัสตัวชี้วัด
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
รวมทั้งหมด ๒๗ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

73
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๑1๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 2๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
บอกวิธีกำรช่วยเหลือตนเองโดยเน้นกำรฝึกทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น กำรแต่งกำยกำรเก็บของใช้
กำรหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวกำรจัดโต๊ะตู้ชั้น
ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ำยๆอย่ำงปลอดภัยกำรทำควำมคุ้นเคยกำรใช้เครื่องมือกำรรดน้ำต้นไม้กำรถอน
และเก็บวัชพืชกำรพับกระดำษเป็นของเล่น
บอกข้ อ มู ล ที่ ส นใจและแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ใ กล้ ตั ว เกี่ ย วกั บ บุ ค คลสั ต ว์ สิ่ ง ของเรื่ อ งรำวและเหตุ ก ำรณ์ ต่ ำ ง ๆ
แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวเช่นบ้ำนห้องสมุดผู้ปกครองครูหนังสือพิมพ์รำยกำรโทรทั ศน์ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยี
สำรสนเทศเช่นคอมพิวเตอร์วิทยุโทรทัศน์กล้องดิจิตอลโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในกำรเรียนวำดภำพและติดต่อสื่อสำรมี
ควำมกระตือรือร้นและตรงเวลำในกำรทำงำน
เห็นคุณค่ำและมีคุณธรรมมีลักษณะนิสัยในกำรทำงำนมีจิตสำนึกในกำรใช้พลังงำนทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อกำรดำรงชีวิตและครอบครัวใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลกำรเรียนรู้กำรสื่อสำรกำร
แก้ปัญหำและกำรทำงำน
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ง๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๑2๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 2๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
บอกวิธีกำรและประโยชน์กำรช่วยเหลือตนเองและครอบครัวใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในกำรทำงำนอย่ำง
เหมำะสมและประหยัดทำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่ำงปลอดภัย
บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ที่เชื่อถือได้ประโยชน์และกำรรักษำ
แหล่ ง ข้ อ มู ล ชื่ อ และหน้ ำ ที่ ข องอุป กรณ์ พื้ นฐำนที่ เ ป็ นส่ ว นประกอบหลั ก ของคอมพิว เตอร์คื อ หน่ว ยรับ เข้ ำ หน่วย
ประมวลผลหน่วยส่งออกกำรประมวลผลเป็นกำรกระทำ(คำนวณเปรียบเทียบ)
เห็นคุณค่ำและมีคุณธรรมมีลักษณะนิสัยในกำรทำงำนมีจิตสำนึกในกำรใช้พลังงำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อกำรดำรงชีวิตและครอบครัวใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลกำรเรียนรู้กำรสื่อสำรกำร
แก้ปัญหำและกำรทำงำน
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
ง๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ง๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๑3๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 2๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
อธิบำยวิธีกำรและประโยชน์กำรทำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมื อให้
เหมำะตรงกับลักษณะงำนเป็นขั้นตอนตำมกระบวนกำรทำงำนด้วยควำมสะอำดรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สร้ำงของเล่นของใช้อย่ำงง่ำยโดย กำหนดปัญ หำหรือควำมต้องกำรรวบรวมข้อมู ลออกแบบโดยถ่ ำ ยทอด
ควำมคิดเป็นภำพร่ำง๒มิติลงมือสร้ำงและประเมินผลเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชี วิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์มีกำร
จัดกำรสิ่งของเครื่องใช้ด้วยกำรนำกลับมำใช้ซ้ำค้นหำข้อมูลอย่ำงมีขั้นตอนบอกวิธีดูแลและรักษำอุปกรณ์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
เห็นคุณค่ำและมีคุณธรรมมีลักษณะนิสัยในกำรทำงำนมีจิตสำนึกในกำรใช้พลังงำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อกำรดำรงชีวิตและครอบครัวใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลกำรเรียนรู้กำรสื่อสำรกำร
แก้ปัญหำและกำรทำงำน
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ง๒.๑ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ง๓.๑ป.๓/๑, ป.๓/๒
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๑4๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
อธิบำยเหตุผลในกำรทำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยควำมหมำยและควำมสำคัญของอำชีพทำงำนบรรลุ
เป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงเป็นขั้นตอนด้วยควำมขยันอดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ปฏิบัติตนอย่ำงมีมำรยำทในกำร
ทำงำนใช้พลังงำนและทรัพยำกรในกำรทำงำนอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ
บอกชื่อและหน้ำที่ของอุปกรณ์เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศ หลักกำรทำงำนเบื้องต้นของคอมพิว เตอร์
ประโยชน์และโทษจำกกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ใช้ระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพื่อกำรทำงำนสร้ำงภำพหรือชิ้นงำน
จำกจินตนำกำรโดยใช้โปรแกรมกรำฟิกด้วยควำมรับผิดชอบ
เห็นคุณค่ำและมีคุณธรรมมีลักษณะนิสัยในกำรทำงำนมีจิตสำนึกในกำรใช้พลังงำนทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรดำรงชีวิตและครอบครัวใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลกำรเรียนรู้กำร
สื่อสำรกำรแก้ปัญหำและกำรทำงำนเห็นแนวทำงในงำนอำชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำอำชีพมีคุณธรรมมีเจตคติที่ดีต่อ
อำชีพ
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔
ง๓.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔,ป.๔/๕
ง๔.๑ ป.๔/๑
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๑5๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
อธิบำยเหตุผลในกำรละขั้นตอนถูกต้องตำมกระบวนกำรทำงำนใช้ทักษะกำรจัดกำรในกำรทำงำนอย่ำง
เป็นระบบประณีตและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ปฏิบัติตนอย่ำงมีมำรยำทในกำรทำงำนกับสมำชิกในครอบครัวมีจิตสำนึก
ในกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ
อธิบำยควำมหมำยและวิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้ตำมควำมสนใจอย่ำงปลอดภัยโดยก ำหนด
ปัญหำหรือควำมต้องกำรรวบรวมข้อมูลเลือกวิธีกำรออกแบบโดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็นภำพร่ำง ๓ มิติลงมือสร้ำงและ
ประเมินผลนำควำมควำมรู้และทักษะกำรสร้ำงชิ้นงำนไปประยุกต์ในกำรสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้มีควำมคิดสร้ ำงสรรค์
อย่ำงน้อย๒ลักษณะในกำรแก้ปัญหำหรือสนองควำมต้องกำรเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ต่อ
ชีวิตสังคมและมีกำรจัดกำรสิ่งของเครื่องใช้ด้วยกำรแปรรูปแล้วนำกลับมำใช้ใหม่
ค้นหำรวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จำกแหล่ง ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตำมวัตถุประสงค์สร้ำงงำน
เอกสำรเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับอำชีพต่ำง ๆ ในชุมชนระบุควำมแตกต่ำงของ
อำชีพ
เห็นคุณค่ำและมีคุณธรรมมีลักษณะนิสัยในกำรทำงำนมีจิตสำนึกในกำรใช้พลังงำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อกำรดำรงชีวิตและครอบครัวใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลกำรเรียนรู้กำรสื่อสำรกำร
แก้ปัญหำและกำรทำงำนเห็นแนวทำงในงำนอำชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำอำชีพมีคุณธรรมมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ
ตัวชี้วัด
ง๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ง๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ง๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ง๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด

78
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๑6๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
อภิปรำยแนวทำงในกำรละขั้นตอนใช้ทักษะกำรจัดกำรในกำรทำงำนและมีทักษะกำรทำงำนร่วมกันปฏิบัติตน
อย่ำงมีมำรยำทในกำรทำงำนกับครอบครัวและผู้อื่นมีจิตประหยัดและคุ้มค่ำเป็นคุณธรรมในกำรทำงำน
อภิปรำยส่วนประกอของเทคโนโลยีสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้ตำมควำมสนใจอย่ำงปลอดภัยโดยกำหนดปัญหำหรือ
ควำมต้องกำรรวบรวมข้อมูลเลือกวิธีกำรออกแบบถ่ำยทอดควำมคิดเป็นภำพร่ำง๓ มิติหรือแผนที่ควำมคิดลงมือสร้ำง
และประเมินผล (กำรตัดกำรประกอบชิ้นงำนแต่ละส่วนเข้ำด้วยกันกำรเจำะ) ไปประยุกต์ในกำรสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้
บอกหลักกำรเบื้องต้นของกำรแก้ปัญหำใช้คอมพิวเตอร์ในกำรค้นหำข้อมูลเก็บรักษำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
รูปแบบต่ำง ๆนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมำะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้ำงชิ้นงำนจำก
จินตนำกำรหรืองำนที่ทำในชีวิตประจำวันอย่ำงมีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบ สำรวจตนเองเพื่อวำงแผนในกำรเลือก
อำชีพระบุควำมรู้ควำมสำมำรถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอำชีพที่สนใจ
เห็นคุณค่ำและมีคุณธรรมมีลักษณะนิสัยในกำรทำงำนมีจิตสำนึกในกำรใช้พลังงำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อกำรดำรงชีวิตและครอบครัวใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลกำรเรียนรู้กำรสื่อสำรกำร
แก้ปัญหำและกำรทำงำนเห็นแนวทำงในงำนอำชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำอำชีพมีคุณธรรมมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ง๒.๑ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ง๓.๑ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕
ง๔.๑ป.๖/๑, ป.๖/๒
รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

79
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๑1๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 120 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ กำรสะกดคำ กำรอ่ำนออกเสียง คำ กลุ่มคำ บทอ่ำน
บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ่ำน บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประโยคบอกควำมต้องกำรเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ่ำน บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คำสั่งที่ใช้
ในห้องเรียน ข้อควำมที่ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว คำ ที่มีควำมหมำยสัมพันธ์กับสิ่งต่ำงๆ
ใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้ำของภำษำแสดงกิริยำ กำรขอบคุ ณ ขอโทษ กำรพูดแนะนำตนเอง คำศัพท์
เกี่ยวกับเทศกำลเจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำงภำษำ กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง คำศัพท์เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ศิลปะ สุขศึกษำ กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูด อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ต ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ต ๑.๓ ป.๑/๑
ต ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ต ๒.๒ ป.๑/๑
ต ๓.๑ ป.๑/๑
ต ๔.๑ป.๑/๑
ต ๔.๒ ป.๑/๑
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

80
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๑2๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 120 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ กำรสะกดคำ กำรอ่ำนออกเสียง คำ กลุ่มคำ บทอ่ำน
บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ่ำน บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประโยคบอกควำมต้องกำรเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ่ำน บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คำสั่งที่ใช้
ในห้องเรียน ข้อควำมที่ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อ งใกล้ตัว คำ ที่มีควำมหมำยสัมพันธ์กับสิ่งต่ำงๆ
ใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้ำของภำษำแสดงกิริยำ กำรขอบคุณ ขอโทษ กำรพูดแนะนำตนเอง คำศัพท์
เกี่ยวกับเทศกำลเจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำงภำษำ กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง คำศัพท์เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ศิลปะ สุขศึกษำ กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูด อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ต ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ต ๑.๓ ป.๒/๑
ต ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
ต ๒.๒ ป.๒/๑
ต ๓.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๒ ป.๒/๑
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

81
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๑3๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 120 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ กำรสะกดคำ กำรอ่ำนออกเสียง คำ กลุ่มคำ บทอ่ำน
พูดเข้ำจัง หวะ บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองค ำ เลือกระบุภำพ หรือสัญ ลักษณ์ตรงควำมหมำย
ประโยคบทอ่ำน บทสนทนำ นิทำนง่ำยๆ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคบอกควำมต้องกำรเกี่ยวกับตนเอง
คำ คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อควำมที่ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูลควำมรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คำ
ที่มีควำมหมำยสัมพันธ์กับสิ่งต่ำงๆใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้ำของภำษำแสดงกิริยำ กำรขอบคุณ ขอ
โทษ กำรพูดแนะนำตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำลเจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำงภำษำ กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน
ประกอบท่ำทำง คำศัพท์เหมำะสมกับวัย บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
ศิลปะ สุขศึกษำ กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูด อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้
ตัว
รหัสตัวชี้วัด
ต๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔
ต๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕
ต๑.๓ ป.๓/๑, ป.๓/๒
ต๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ต๒.๒ ป.๓/๑
ต ๓.๑ ป.๓/๑
ต๔.๑ ป.๓/๑
ต๔.๒ ป.๓/๑
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

82
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๑4๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 80 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน กำรสะกดคำ กำรอ่ำนออกเสียง คำ กลุ่มคำ บทอ่ำน
พูดเข้ำจัง หวะ บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเองค ำ เลือกระบุภำพ หรือสัญ ลักษณ์ ตรงควำมหมำย
ตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำน บทสนทนำ นิทำนง่ำยๆ ประโยค พูด เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง สื่อสำร
ระหว่ ำ งบุ ค คล ประโยคบอกควำมต้ องกำรเกี่ย วกั บ ตนเองค ำ ค ำสั่ ง ที่ ใ ช้ ใ นห้ อ งเรี ยน ข้ อ ควำมที่ ใ ช้ ใ นกำรพูด
เขียน แสดงควำมต้องกำรของตนเอง ให้ข้อมูลควำมรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ คำ ที่มี
ควำมหมำยสัมพันธ์กับสิ่งต่ำงๆใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้ำของภำษำแสดงกิริยำ กำรขอบคุณ ขอโทษ
กำรพูดแนะนำตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำลเจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำงภำษำ กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำนประกอบ
ท่ ำ ทำง พู ด วำดภำพแสดงควำมสั ม พั นธ์ ข องสิ่ ง ต่ ำ งๆ แสดงควำมคิ ด เห็ น ง่ ำ ยๆโดยใช้ ค ำศั พ ท์ เ หมำะสมกับวัย
บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ศิลปะ สุขศึกษำ กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูด
ทำท่ำประกอบอย่ำงสุภำพ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ อ่ำน พูด ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
รหัสตัวชี้วัด
ต๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
ต๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕
ต๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ต๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ต๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒
ต๓.๑ ป.๔/๑
ต๔.๑ ป.๔/๑
ต๔.๒ ป.๔/๑
รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด

83
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๑5๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 80 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำแนะนำง่ำยๆ ที่ใช้ในห้องเรียน กำรสะกดคำ กำรอ่ำนออกเสียง
คำ กลุ่มคำ บทอ่ำน บทกลอนสั้นๆ บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภำพ หรือสัญลักษณ์
ตรงควำมหมำยของประโยค ข้อควำมสั้นๆ ตอบคำถำมจำกกำรฟัง และอ่ำน บทสนทนำ นิทำนง่ำยๆ ประโยค
พูด เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง แสดงควำมรู้สึก สื่อสำรระหว่ำงบุคคล เขียนภำพ แผนผัง และแผนภูมิ
ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำ ประโยคบอกควำมต้องกำรเกี่ยวกับตนเองคำ คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อควำมที่ใช้ใน
กำรพูด เขียน แสดงควำมต้องกำรของตนเอง ให้ข้อมูลควำมรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ คำ ที่มี
ควำมหมำยสัมพันธ์กับสิ่งต่ำงๆใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้ำของภำษำ บอกควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน และลำดับคำคำมโครงสร้ำงประโยค คำศัพท์
เกี่ยวกับเทศกำลเจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำงภำษำ กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง พูด วำดภำพแสดง
ควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ แสดงควำมคิดเห็นง่ำยๆโดยใช้คำศัพท์เหมำะสมกับวัย บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ศิลปะ สุขศึกษำ กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูดทำท่ำประกอบอย่ำงสุภำพ เข้ำร่วม
กิจกรรมทำงภำษำ อ่ำน พูด ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
รหัสตัวชี้วัด
ต๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ต๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ต๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ต ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ต๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ต๓.๑ ป.๕/๑
ต๔.๑ ป.๕/๑
ต๔.๒ ป.๕/๑
รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด

84
คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๑6๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 80 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำแนะนำง่ำยๆ ที่ใช้ในห้องเรียน กำรสะกดคำ กำรอ่ำนออกเสียง
คำ กลุ่มคำ บทอ่ำน บทกลอนสั้นๆ บทสนทนำ ประโยคถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือก
ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมำยตรงควำมหมำยของประโยค ข้อควำมสั้นๆ ตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำน
บทสนทนำ นิทำนง่ำยๆ เลือกระบุประโยค ข้อควำมสั้นๆ ตรงตำมภำพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมำย พูด เขียนให้
ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง แสดงควำมรู้สึก สื่อสำรระหว่ำงบุคคล เขียนภำพ แผนผัง และแผนภูมิ ตำรำงแสดง
ข้อมูลต่ำงๆ ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำ ประโยคบอกควำมต้องกำรเกี่ยวกับตนเองคำ คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน
ข้อควำมที่ใช้ ในกำรพูด เขียน แสดงควำมต้องกำรของตนเอง ให้ข้อมูลควำมรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ จัดหมวดหมู่ คำ ที่มีควำมหมำยสัมพันธ์กับสิ่งต่ำงๆใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม
วัฒนธรรมเจ้ำของภำษำ บอกควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ กำรใช้เครื่องหมำย
วรรคตอน และลำดับคำคำมโครงสร้ำงประโยค คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำลเจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำงภำษำ กำรร้อง
เพลง กำรเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง พูด วำดภำพแสดงควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ แสดงควำมคิดเห็นง่ำยๆโดยใช้
คำศัพท์เหมำะสมกับวัย บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ศิลปะ สุขศึกษำ
กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูดทำท่ำประกอบ และนำเสนอด้วยกำรพูด เขียนอย่ำงสุภำพ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ
อ่ำน พูด ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสถำนศึกษำ รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
รหัสตัวชี้วัด
ต๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔
ต๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕
ต๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ต๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ต๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒
ต๓.๑ ป.๖/๑
ต๔.๑ ป.๖/๑
ต๔.๒ ป.๖/๑
รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด

85

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส ๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมำรยำทไทย ในเรื่องกำรแสดงควำมเคำรพ กำรรับประทำนอำหำร กำรทักทำยด้วย
วำจำและยิ้ม แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญำติผู้ใหญ่ เห็นควำมสำคัญของภำษำไทย ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่
และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
เข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชำติ ศำสนำ และสถำบันพระมหำกษัตริย์ ปฏิบัติตนตำมพระบรมรำโชวำท
ในเรื่องกำรออมและกำรประหยัด หลักกำรทรงงำน ในเรื่องกำรประหยัด ควำมเรียบง่ำย ได้ประโยชน์สูงสุด
ควำมซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิดจำกกำร
กระทำของตนเอง
ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กติกำ และหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องกำรรักษำควำมสะอำด
กำรรักษำของใช้ร่วมกัน และกำรส่งงำน ปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ในฐำนะสมำชิกที่ดีของครอบครัว และ
ห้องเรียน ในเรื่องกำรเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ญำติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำ
ของตนเอง
ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของตนเองและผู้ อื่น ในเรื่องเชื้อชำติ ภำษำ เพศ สุขภำพ
ควำมพิกำร ควำมสำมำรถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่ำงควำมขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีควำมคิดเห็นไม่ตรงกัน
กำรละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนกำรคิ ด กระบวนกำรกลุ่ ม กระบวนกำรปฏิ บั ติ กระบวนกำรเผชิ ญ สถำนกำรณ์
และกระบวนกำรแก้ปัญหำ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภำคภูมิใจและรักษำไว้ซึ่งควำมเป็นไทย แสดงออกถึงควำมรัก
ชำติ ยึดมั่นในศำสนำ เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ดำเนินชีวิตตำมวิถีประชำธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำง
สันติ สำมำรถจัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง

86
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมำรยำทไทย
๒. แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
๓. เห็นควำมสำคัญของภำษำไทย
๔. เข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชำติ ศำสนำ และสถำบันพระมหำกษัตริย์
๕. ปฏิบัติตนตำมพระบรมรำโชวำท หลักกำรทรงงำน และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กติกำ และหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน
๗. ปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ในฐำนะสมำชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน
๘. ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของตนเองและผู้อื่น
๙. ยกตัวอย่ำงควำมขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส๑๒๒๓๑. หน้าที่พลเมือง 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมำรยำทไทย ในเรื่องกำรพูดด้วยถ้อยคำไพเรำะและกำรมีกิริย ำสุ ภำพอ่อ นน้ อ ม
แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของกำรแต่งกำยด้วยผ้ำไทย ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ มี วิ นั ย ในตนเอง ในเรื่ อ งควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ขยั น หมั่ น เพี ย ร อดทน ใฝ่ ห ำควำมรู้ ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่
และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
เข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชำติ ศำสนำ และสถำบันพระมหำกษัตริย์ ปฏิบัติตนตำมพระบรมรำโชวำท
ในเรื่องควำมขยันและควำมอดทน หลักกำรทรงงำน ในเรื่องกำรพึ่งตนเองและรู้ รัก สำมัคคี และหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำ
ควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
ปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบ และหน้ำที่ที่ต้องปฏิบั ติในโรงเรี ยน ในเรื่องกำรแต่ง กำย กำรเข้ำ แถว
กำรดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ในฐำนะสมำชิ กที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน
ในเรื่องกำรเป็นผู้นำและกำรเป็นสมำชิกที่ดี หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำ
ของตนเอง
ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเชื้อชำติ ภำษำ เพศ สุขภำพ ควำมพิกำร
ควำมสำมำรถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่ำงควำมขัดแย้งในโรงเรียน ในกรณีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ และกำร
ใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์
สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนกำรคิ ด กระบวนกำรกลุ่ ม กระบวนกำรปฏิ บั ติ กระบวนกำรเผชิ ญ สถำนกำรณ์
และกระบวนกำรแก้ปัญหำ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภำคภูมิใจและรักษำไว้ซึ่งควำมเป็นไทย แสดงออกถึงควำมรัก
ชำติ ยึดมั่นในศำสนำ เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ดำเนินชีวิตตำมวิถีประชำธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำง
สันติ สำมำรถจัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
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ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมำรยำทไทย
๒. แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน
๓. เห็นประโยชน์ของกำรแต่งกำยด้วยผ้ำไทย
๔. เข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชำติ ศำสนำ และสถำบันพระมหำกษัตริย์
๕. ปฏิบัติตนตำมพระบรมรำโชวำท หลักกำรทรงงำน และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบ และหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน
๗. ปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ในฐำนะสมำชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน
๘. ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของตนเองและผู้อื่น
๙. ยกตัวอย่ำงควำมขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส ๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ มี ม ำรยำทไทย ในเรื่ อ งกำรต้ อ นรั บ ผู้ ม ำเยื อ น และกำรปฏิ บั ติ ต นตำมกำลเทศะ
แสดงออกถึง ควำมกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่ำของภูมิปัญญำท้องถิ่นในเรื่องต่ำงๆ ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำ
ของตนเอง
เข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชำติ ศำสนำ และสถำบันพระมหำกษัตริย์ ปฏิบัติตนตำมพระบรมรำโชวำท
ในเรื่องควำมซื่อสัตย์และควำมเสียสละ หลักกำรทรงงำน ในเรื่องกำรมีส่วนร่วมและควำมเพียร และหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กติกำ กฎ ระเบียบ และหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่อง
กำรใช้และกำรดูแลรักษำสิ่งของ เครื่องใช้และสถำนที่ของส่วนรวม ปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ในฐำนะสมำชิก
ที่ดี ของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องกำรใช้สิทธิและหน้ำที่ และกำรใช้เสรีภำพอย่ำงรับผิดชอบ มีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรม ต่ ำ งๆ ของห้ อ งเรี ย นและโรงเรี ย น ปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ มี วิ นั ย ในตนเอง ในเรื่ อ งควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ในเรื่องเชื้อชำติ ภำษำ เพศ สุขภำพ ควำมพิกำร
ควำมสำมำรถ ถิ่นกำเนิด สถำนะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสันติและพึ่งพำซึ่งกันและกัน ด้วยกำรไม่
รังแก ไม่ทำร้ำย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน ยกตัวอย่ำงควำมขัดแย้งในชุมชน ในกรณีกำร
ใช้ สำธำรณสมบัติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม และเสนอวิธีกำรปัญหำโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนกำรคิ ด กระบวนกำรกลุ่ ม กระบวนกำรปฏิ บั ติ กระบวนกำรเผชิ ญ สถำนกำรณ์
และกระบวนกำรแก้ปัญหำ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภำคภูมิใจและรักษำไว้ซึ่งควำมเป็นไทย แสดงออกถึงควำมรัก
ชำติ ยึดมั่นในศำสนำ เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ดำเนินชีวิตตำมวิถีประชำธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำง
สันติ สำมำรถจัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมำรยำทไทย
๒. แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน
๓. เห็นคุณค่ำของภูมิปัญญำท้องถิ่น
๔. เข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชำติ ศำสนำ และสถำบันพระมหำกษัตริย์
๕. ปฏิบัติตนตำมพระบรมรำโชวำท หลักกำรทรงงำน และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กติกำ กฎ ระเบียบ และหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน
๗. ปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสันติ
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๙. ยกตัวอย่ำงควำมขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส ๑๔๒๓๓๔ หน้าที่พลเมือง 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
เห็นคุณค่ำและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมำรยำทไทยในพิธีกำรต่ำงๆ ในเรื่องกำรกล่ำวคำต้อนรับ กำรแนะนำ
ตั ว เองและแนะน ำสถำนที่ แสดงออกถึ ง ควำมกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ ผู้ ท ำประโยชน์ ใ นสั ง คม มี ส่ ว นร่ ว มใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ
ยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
เห็นควำมสำคัญและแสดงออกถึงควำมรักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
ในเรื่องกำรใช้สินค้ำไทย ดูแลรักษำโบรำณสถำน โบรำณวัตถุและสำธำรณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนที่ดี
ปฏิบัติตนตำมพระรำชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตำมพระบรมรำโชวำท ในเรื่องกำรมีวินัยและ
กำรข่มใจ หลักกำรทรงงำน ในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกิน และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้ำที่ และยอมรับผล ที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงและปฏิบัติตำมข้อตกลง กติกำของห้องเรียน ในเรื่องกำรรักษำควำมสะอำด
กำรรักษำของใช้ร่วมกันและกำรส่งงำน โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงข้อตกลง กติกำด้วยหลัก
เหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและ
ห้องเรียนในเรื่องกำรเป็นผู้นำ และกำรเป็นสมำชิกที่ดี กำรมีเหตุผล ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น และกำร
ปฏิบัติตำมเสียงข้ำงมำกและยอมรับ เสียงข้ำงน้อย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกำรตัดสินใจในกิจกรรมของ
ครอบครัวและห้องเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน
ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ในเรื่องเชื้อชำติ ภำษำ เพศ สุขภำพ ควำมพิกำร
ควำมสำมำรถ ถิ่นกำเนิด สถำนะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสันติและพึ่งพำซึ่ง กันและกัน ในเรื่อง
กำรไม่รังแก ไม่ทำร้ำย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปัน วิเครำะห์ปัญหำควำมขัดแย้งในท้องถิ่น
ในกรณีกำรใช้สำธำรณสมบัติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยสันติวิธี ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนกำรคิ ด กระบวนกำรกลุ่ ม กระบวนกำรปฏิ บั ติ กระบวนกำรเผชิ ญ สถำนกำรณ์
และกระบวนกำรแก้ปัญหำ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภำคภูมิใจและรักษำไว้ซึ่งควำมเป็นไทย แสดงออกถึงควำมรัก
ชำติ ยึดมั่นในศำสนำ เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ดำเนินชีวิตตำมวิถีประชำธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำง
สันติ สำมำรถจัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง

92
ผลการเรียนรู้
๑. เห็นคุณค่ำและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมำรยำทไทย
๒. แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๔. เห็นควำมสำคัญและแสดงออกถึงควำมรักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
๕. ปฏิบัติตนตำมพระบรมรำโชวำท หลักกำรทรงงำน และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงและปฏิบัติตำมข้อตกลง กติกำของห้องเรียน
๗. ปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกำรตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว
และห้องเรียน
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสันติ และพึ่งพำซึ่งกันและกัน
๙. วิเครำะห์ปัญหำควำมขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส ๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
เห็นคุณค่ำและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมำรยำทไทยในกำรสนทนำ กำรปฏิบัติตนตำมกำลเทศะ และกำร
ต้อนรับผู้มำเยือน รู้คุณค่ำ ใช้อย่ำงประหยัด คุ้มค่ำและบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีส่วน
ร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำ ของตนเอง
เห็นคุณค่ำและแสดงออกถึงควำมรักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ด้วย
กำรใช้สินค้ำไทย ดูแลรักษำโบรำณสถำน โบรำณวัตถุและสำธำรณสมบั ติ ปฏิบัติตนเป็นศำสนิ ก ชนที่ ดี
ปฏิบัติตนตำมพระรำชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตำมพระบรมรำโชวำทในเรื่องควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และควำมสำมัคคี หลักกำรทรงงำน ในเรื่องกำรทำตำมลำดับขั้นและทำงำนอย่ำงมีควำมสุข และหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำ
ควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงและปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในกำรรักษำควำมสะอำด กำรรักษำ
ของใช้ร่วมกันและกำรดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมำย โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงกฎ ระเบียบ ด้วย
หลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของห้องเรียน
และโรงเรียน ในเรื่องกำรยึดถือหลักควำมจริง ควำมดีงำม ควำมถูกต้องและหลักเหตุผล กำรยึดถือประโยชน์
ของส่ ว นรวมเป็ นส ำคั ญ กำรยึ ด หลั ก ควำมเสมอภำคและควำมยุติ ธรรม มี ส่ วนร่ วมและรับ ผิ ด ชอบในกำร
ตัดสินใจ ในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์ สุ จริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
ยอมรับควำมหลำกหลำยทำงสัง คมวั ฒนธรรมในท้องถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศำสนำและ
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสันติและพึ่งพำกัน ด้วยกำรเคำรพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยำ วำจำดูหมิ่น
ผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่ง ปัน วิเครำะห์ปัญ หำควำมขัดแย้ง ในภูมิภำคของตนเอง ในเรื่องกำร
จัดกำรทรัพยำกร และ กำรขัดแย้งทำงควำมคิด และเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่อง ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมอดทน และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนกำรคิ ด กระบวนกำรกลุ่ ม กระบวนกำรปฏิ บั ติ กระบวนกำรเผชิ ญ สถำนกำรณ์
และกระบวนกำรแก้ปัญหำ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภำคภูมิใจและรักษำไว้ซึ่งควำมเป็นไทย แสดงออกถึงควำมรัก
ชำติ ยึดมั่นในศำสนำ เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ดำเนินชีวิตตำมวิถีประชำธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำง
สันติ สำมำรถจัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
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ผลการเรียนรู้
๑. เห็นคุณค่ำและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมำรยำทไทย
๒. รู้คุณค่ำและบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๓. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย
๔. เห็นคุณค่ำและแสดงออกถึงควำมรักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
๕. ปฏิบัติตนตำมพระบรมรำโชวำท หลักกำรทรงงำน และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงและปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบของโรงเรียน
๗. ปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกำรตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียน
และโรงเรียน
๘. ยอมรับควำมหลำกหลำยทำงสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสันติ และ
พึ่งพำซึ่งกันและกัน
๙. วิเครำะห์ปัญหำควำมขัดแย้งในภูมิภำคของตนเอง และเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมำรยำทไทย ในเรื่องกำรแสดงควำมเคำรพ กำรสนทนำ กำรปฏิบัติตน
ตำมกำลเทศะ และกำรต้อนรับ ผู้ม ำเยือน มีส่วนร่วมและชัก ชวนผู้อื่ นให้อนุรั กษ์ ทรัพ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำไทย ปฏิบตั ิตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
เห็ น คุ ณ ค่ ำ และแนะน ำผู้ อื่ น ให้ แ สดงออกถึ ง ควำมรั ก ชำติ ยึ ด มั่ น ในศำสนำ และเทิ ด ทู น สถำบั น
พระมหำกษัตริย์ ด้วยกำรใช้สินค้ำไทย ดูแลรักษำโบรำณสถำน โบรำณวัตถุและสำธำรณสมบัติ ปฏิบัติตน
เป็นศำสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตำมพระรำชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตำมพระบรมรำโชวำท ในเรื่อง
ควำมใฝ่รู้ ควำมกตัญญู หลักกำรทรงงำน ในเรื่ององค์รวมและทำให้ง่ำย และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
ปฏิบัติตนและแนะนำผู้ อื่นให้ป ฏิบั ติ ตำมข้อ ตกลง กติกำ กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรี ย น
ในกำรใช้และดูแลรักษำสิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถำนที่ของส่วนรวม เห็นคุณค่ำและปฏิบัติตนตำม
บทบำทหน้ำที่ของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ด้วยกำรเป็นผู้นำและกำรเป็นสมำชิกที่ดี
กำรยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ กำรใช้สิทธิและหน้ำที่ กำรใช้เสรีภำพอย่ำงรับผิดชอบ มีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในกำรตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำ
ของตนเอง
ยอมรับควำมหลำกหลำยทำงสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศำสนำและ
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสันติและพึ่งพำกัน ในเรื่องกำรเคำรพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยำ วำจำดูหมิ่น
ผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเครำะห์ปัญหำควำมขัดแย้งในประเทศไทย ในเรื่องกำรกำรละเมิด
สิทธิ กำรรักษำสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง
โดยใช้กระบวนกำรคิด กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรปฏิบัติ กระบวนกำรเผชิญ สถำนกำรณ์ และ
กระบวนกำรแก้ปัญหำ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภำคภูมิใจและรักษำไว้ซึ่งควำมเป็นไทย แสดงออกถึงควำมรัก
ชำติ ยึดมั่นในศำสนำ เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ดำเนินชีวิตตำมวิถีประชำธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำง
สันติ สำมำรถจัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
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ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมำรยำทไทย
๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำไทย
๔. เห็นคุณค่ำและแนะนำผู้อื่นให้ แสดงออกถึง ควำมรัก ชำติ ยึดมั่น ในศำสนำ และเทิดทูนสถำบั น
พระมหำกษัตริย์
๕. ปฏิบัติตนตำมพระบรมรำโชวำท หลักกำรทรงงำน และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตำมข้อตกลง กติกำ กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน
๗. เห็นคุณค่ำและปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกำรตัดสินใจในกิจกรรม
ของห้องเรียนและโรงเรียน
๘. ยอมรับควำมหลำกหลำยทำงสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสันติ และ
พึ่งพำ ซึ่งกันและกัน
๙. วิเครำะห์ปัญหำควำมขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ๑12๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 80 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ กำรสะกดคำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยค
บอกควำมต้องกำรเกี่ยวกับตนเอง ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อควำมที่ใช้ในกำรพูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว คำ ที่มีควำมหมำยสัมพันธ์กับสิ่งต่ำงๆใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม วัฒนธรรม
เจ้ำของภำษำแสดงกิริยำ กำรขอบคุณ ขอโทษ กำรพูดแนะนำตนเอง กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูด อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน
โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทำงสังคม มีวิถีของระบอบ
ประชำธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงควำมเป็นไทย เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่
เรียนรู้ และ นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง
2. อ่ำนออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ำยๆ และ บทพูดเข้ำจังหวะง่ำยๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
3. บอกควำมหมำยของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตำมควำมหมำย ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยคบท
สนทนำ หรือนิทำนง่ำยๆ
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ ๑22๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 80 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ กำรสะกดคำ กำรอ่ำนออกเสียง คำ กลุ่มคำ บทอ่ำน
บทสนทนำ ประโยค ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเองค ำ ประโยคบทอ่ ำ น บทสนทนำ ประโยค ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ตนเอง ข้อควำมที่ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว คำ ที่มีควำมหมำยสัมพันธ์กับสิ่งต่ำงๆใกล้ตัว
อำหำร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้ำของภำษำแสดงกิริยำ กำรขอบคุณ ขอโทษ กำรพูดแนะนำตนเอง กิจกรรมทำงภำษำ
กำรร้องเพลง กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูด อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
โดยใช้ ก ระบวนกำรสื บ เสำะหำควำมรู้ กำรสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และมี ทั ก ษะทำงสั ง คม มี วิ ถี ข องระบอบ
ประชำธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงควำมเป็นไทย เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่ง ที่
เรียนรู้ และ นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง
2. อ่ำนออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ำยๆ และ บทพูดเข้ำจังหวะง่ำยๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
3. บอกควำมหมำยของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตำมควำมหมำย ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยคบทสนทนำ
หรือนิทำนง่ำยๆ
4. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ำยๆ ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ำยๆ บอกควำม
ต้องกำรง่ำยๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอกควำมรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ
ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแบบที่ฟัง
5. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตำมที่ฟัง
หรืออ่ำน
6. พูดและทำท่ำประกอบ ตำมมำรยำทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ บอกชื่อและคำศัพท์ง่ำยๆ เกี่ยวกับ
เทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง และชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่
เหมำะกับวัย
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ ๑32๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 80 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ใช้ ค ำสั่ ง ที่ ใ ช้ ใ นห้ อ งเรี ย น ตั ว อั ก ษร เสี ย งตั ว อั ก ษร สระ กำรสะกดค ำ กำรอ่ ำ นออกเสี ย ง ค ำ กลุ่ ม ค ำ
บทอ่ ำ น พู ด เข้ ำ จั ง หวะ บทสนทนำ ประโยค ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเองค ำ เลื อ กระบุ ภ ำพ ตรงควำมหมำย
บทสนทนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคบอกควำมต้องกำรเกี่ยวกับตนเองคำ คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อควำมที่
ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูลควำมรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว วัฒนธรรมเจ้ำของภำษำแสดงกิริยำ กำรขอบคุณ
ขอโทษ กำรพู ด แนะน ำตนเอง กำรใช้ ภ ำษำในกำรฟั ง พู ด อ่ ำ นในสถำนกำรณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห้ อ งเรี ย น
โดยใช้ ก ระบวนกำรสื บ เสำะหำควำมรู้ กำรสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และมี ทั ก ษะทำงสั ง คม มี วิ ถี ข องระบอบ
ประชำธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงควำมเป็นไทย เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่
เรียนรู้ และ นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง
2. บอกควำมหมำยของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตำมควำมหมำย ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยคบทสนทนำ
หรือนิทำนง่ำยๆ
3.พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ำยๆ ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ำยๆ
4. บอกควำมต้องกำรง่ำยๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอกควำมรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแบบที่ฟัง
5.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตำมที่ฟังหรือ
อ่ำน
6. พูดและทำท่ำประกอบ ตำมมำรยำทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
7.บอกชื่อและคำศัพท์ง่ำยๆ เกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง และชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ เข้ำร่วม
กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะกับวัย
8. บอกควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ำยๆ ของภำษำอังกฤษและภำษำไทย
9. ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้

100
คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ ๑42๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน พูดเข้ำจังหวะ บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองคำ เลือกระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ตรงควำมหมำย ตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำน บทสนทนำ พูด เขียน
ให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง สื่อสำรระหว่ำงบุคคล ประโยคบอกควำมต้องกำรเกี่ยวกับตนเองคำ คำสั่งที่ใช้
ในห้องเรียน ข้อควำมที่ใช้ในกำรพู ด เขียน แสดงควำมต้องกำรของตนเอง ให้ข้อมูลควำมรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว วัฒนธรรมเจ้ำของภำษำแสดงกิริยำ กำรขอบคุณ ขอโทษ กำรพูดแนะนำตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำล
เจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำงภำษำ กำรร้องเพลง ศึกษำ กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูดทำท่ำประกอบอย่ำงสุ ภำพ เข้ำ
ร่วมกิจกรรมทำงภำษำ อ่ำน พูด ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
โดยใช้ ก ระบวนกำรสื บ เสำะหำควำมรู้ กำรสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และมี ทั ก ษะทำงสั ง คม มี วิ ถี ข องระบอบ
ประชำธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงควำมเป็นไทย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ และ นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง
2. อ่ำนออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ำยๆ และ บทพูดเข้ำจังหวะง่ำยๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
3. บอกควำมหมำยของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตำมควำมหมำย ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ
หรือนิทำนง่ำยๆ
4. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ำยๆ ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ำยๆ บอกควำม
ต้องกำรง่ำยๆ ของตนเอง
5. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอกควำมรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่ำงๆ
ตำมแบบที่ฟัง
6. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตำมที่ฟังหรือ
อ่ำน
7. พูดและทำท่ำประกอบ ตำมมำรยำทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ บอกชื่อและคำศัพท์ง่ำยๆ เกี่ยวกับ
เทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง และชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่
เหมำะกับวัย
8.บอกควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ำยๆ ของภำษำอังกฤษและภำษำไทย
9. ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ ๑52๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำแนะนำง่ำยๆ ที่ใช้ในห้องเรียน กำรสะกดคำ กำรอ่ำนออก
เสียง บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ตรงควำมหมำยขอประโยค
ตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำน บทสนทนำ นิทำนง่ำยๆ ประโยค พูด เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง แสดง
ควำมรู้สึก สื่อสำรระหว่ำงบุคคล ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำ ประโยคบอกควำมต้องกำรเกี่ยวกับตนเองคำ คำสั่ง
ที่ใช้ในห้องเรียน ข้อควำมที่ใช้ในกำรพูด เขียน แสดงควำมต้องกำรของตนเอง ให้ข้อมูลควำมรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว บอกควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ แสดงควำมคิดเห็นง่ำยๆโดย
ใช้คำศัพท์เหมำะสมกับวัย กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูดทำท่ำประกอบอย่ำงสุภำพ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ อ่ำน พูด
ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูลและมี ทักษะทำงสัง คม มีวิถีของระบอบ
ประชำธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงควำมเป็นไทย
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ สำมำรถสื่ อ สำรสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ และ น ำควำมรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์
ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง
2. อ่ำนออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ำยๆ และ บทพูดเข้ำจังหวะง่ำยๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
3. บอกควำมหมำยของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตำมควำมหมำย ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค
บทสนทนำหรือนิทำนง่ำยๆ
4. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ำยๆ ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ำยๆ บอก
ควำมต้องกำรง่ำยๆ ของตนเอง
5. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
6. บอกควำมรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแบบที่ฟัง
7. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตำมที่
ฟังหรืออ่ำน
8. พูดและทำท่ำประกอบ ตำมมำรยำทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
9. บอกชื่อและคำศัพท์ง่ำยๆ เกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง และชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของ
ภำษำ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะกับวัย
10. บอกควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ำยๆ ของภำษำอังกฤษและภำษำไทย
11. ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
12. ใช้ภำษำอังกฤษเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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13. มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ(เน้นกำรฟัง-พูด) สื่อสำรตำมหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม และเวลำว่ำงและนันทนำกำร ภำยในวงคำศัพท์ประมำ ๓๐๐ - ๔๕๐
คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ ๑62๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำแนะนำง่ำยๆ ที่ใช้ในห้องเรียน กำรสะกดคำ กำรอ่ำนออก
เสียง คำ กลุ่มคำ บทอ่ำน บทกลอนสั้นๆ บทสนทนำ ประโยคถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ
เลือกระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมำยตรงควำมหมำยของประโยค ข้อควำมสั้นๆ ตอบคำถำมจำกกำรฟัง
และอ่ำน บทสนทนำ พูด เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง แสดงควำมรู้สึก สื่อสำรระหว่ำงบุคคล เขียนภำพ
แผนผัง และแผนภูมิ ตำรำงแสดงข้อมูลต่ำงๆ ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำ ประโยคบอกควำมต้องกำรเกี่ยวกับตนเอง
คำ คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อควำมที่ใช้ในกำรพูด เขียน แสดงควำมต้องกำรของตนเอง ให้ข้อมูลควำมรู้สึกเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องใกล้ตัว ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ บอกควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงกำรออกเสียง
ประโยคชนิดต่ำงๆ กิจกรรมทำงภำษำ กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง พูด วำดภำพแสดงควำมสัมพันธ์
ของสิ่งต่ำงๆ แสดงควำมคิดเห็นง่ำยๆโดยใช้คำศัพท์เหมำะสมกับวัย กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูดทำท่ำประกอบ และ
นำเสนอด้วยกำรพูด เขียนอย่ำงสุภำพ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ อ่ำน พูด ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถำนศึกษำ
โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทำงสังคม มีวิถีของระบอบ
ประชำธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงควำมเป็นไทย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง
2. อ่ำนออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ำยๆ และ บทพูดเข้ำจังหวะง่ำยๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
3. บอกควำมหมำยของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตำมควำมหมำย ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยคบท
สนทนำหรือนิทำนง่ำยๆ
4. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ำยๆ ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ำยๆ บอก
ควำมต้องกำรง่ำยๆ ของตนเอง
5. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
6.บอกควำมรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแบบที่ฟัง
7. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตำมที่
ฟังหรืออ่ำน
8. พูดและทำท่ำประกอบ ตำมมำรยำทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
9. บอกชื่อและคำศัพท์ง่ำยๆ เกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง และชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของ
ภำษำ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะกับวัย
10. บอกควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ำยๆ ของภำษำอังกฤษและภำษำไทย
11. ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
12. ใช้ภำษำอังกฤษ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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13. มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ (เน้นกำรฟัง-พูด) สื่อสำรตำมหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม และเวลำว่ำงและนันทนำกำร ภำยในวงคำศัพท์ประมำณ
1,050 – 1,200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
14. ใช้ประโยคคำเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในกำรสนทนำโต้ตอบ
ตำมสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวัน
รวมทั้งหมด 14 ผลการเรียนรู้
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ได้จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง
ได้ฝึกปฏิบัติจริงและค้นพบควำมถนัดของตนเอง สำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมตำมควำมสนใจจำกแหล่งเรียนรู้ที่
หลำกหลำย บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีทักษะในกำรดำเนินงำน ส่งเสริมให้มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ สังคม ศีลธรรม
จริยธรรม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้ำใจตนเอง สำมำรถวำงแผนชีวิตและอำชีพได้อย่ำงเหมำะสม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนำตนเองตำมศักยภำพ พัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำงรอบด้ำน
เพื่อควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย สติปัญ ญำ อำรมณ์ และสัง คม เสริมสร้ำงให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้สร้ำงจิตสำนึกของกำรทำประโยชน์เพื่อสังคม สำมรถจักกำรตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่ำงมีควำมสุขโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ได้จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำมำรถ
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหำ กำหนดเป้ำหมำย วำงแผนชีวิตทั้งด้ำนกำรเรียน และอำชีพ สำมำรถปรับตนได้อย่ำงเหมำะสม
นอกจำกนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้ำใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษำแก่ผู้ปกครองในกำรมีส่วน
ร่วมพัฒนำผู้เรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ
๒. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่ง พัฒนำระเบีย บวินัย ควำมเป็นผู้นำ ผู้ตำมที่ดี ควำมรับผิ ด ชอบ
กำรทำงำนร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจที่เหมำะสม ควำมมีเหตุผล กำรช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออำทรและ
สมำนฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองใน
ทุกขั้นตอน ได้แก่ กำรศึกษำวิเครำะห์ วำงแผน ปฏิบัติตำมแผนประเมินและปรับปรุงกำรทำงำนเน้นกำรท ำงำน
รวมกันเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับวุฒิภำวะของผู้เรียนและบริบทของสถำนศึกษำและท้องถิ่น
กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี นักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี
๓๐ ชั่งโมงต่อปีกำรศึกษำ กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรม ชมรม ๔๐ ชั่งโมงต่อปีกำรศึกษำ
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สั ง คมชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ตำมควำมสนใจในลั ก ษณะอำสำสมั ค ร เพื่ อ แสดงถึ ง ควำมรั บ ผิ ด ชอบ ควำมดี ง ำม
ควำมเสียสละกำรมีจิตสำธำรณะ เช่น กิจกรรมอำสำพัฒนำต่ำงๆ กิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม นักเรียนทุกคนต้องเข้ำ
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ๑๐ ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ
โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
๒.๑ ลูกเสือ-เนตรนำรี
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม
๓. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสำธำรณประโยชน์
เวลำเรียนรวม

ระดับประถมศึกษำ
ป.๓
ป.๔
๔๐
๔๐

ป.๑
๔๐

ป.๒
๔๐

๓๐
๔๐
๑๐

๓๐
๔๐
๑๐

๓๐
๔๐
๑๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

ป.๕
๔๐

ป.๖
๔๐

๓๐
๔๐
๑๐

๓๐
๔๐
๑๐

๓๐
๔๐
๑๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐
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กิจกรรมแนะแนว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผู้เรียนค้นพบควำมถนัดควำมสำมำรถ ควำมสนใจของตนเอง รักละเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น
2. เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้จำกข้อมูล ข่ำวสำร แหล่งเรียนรู้ ทั้งด้ำนกำรศึกษำ อำชีพส่วนตัวสังคม
เพื่อนำไปใช้ในกำรวำงแผน เลือกแนวทำงกำรศึกษำอำชีพได้อย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับศักยภำพของตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำบุคลิกภำพ และรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในงำนอำชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมที่ดีงำมในกำรดำเนินชีวิต สร้ำงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในกำรรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ
แนวการจัดกิจกรรม โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยเหลือและพัฒนำผู้เรียน ดังนี้
1. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้ รู้ จั ก และช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นมำกขึ้ น โดยใช้ ก ระบวนกำรทำงจิ ต วิทยำ
กำรจัดบริกำรสนเทศ โดยให้มีเอกสำรเพื่อใช้ในกำรสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ด้วยกำร
สังเกต สัมภำษณ์ กำรใช้แบบสอบถำม กำรเขียนประวัติ กำรพบผู้ปกครองก่อนและระหว่ำง
เรียน กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้เรียนเรื่องสุขภำพจิต เศรษฐกิจ กำรจัดทำ
ระเบียนสะสม สมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียน และบัตรสุขภำพ
2. กำรจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นำวุ ฒิ ภ ำวะทำงอำรมณ์ โดยท ำแบบทดสอบเพื่ อ รู้ จั ก และเข้ ำ ใจตนเอง
มีทักษะในกำรตัดสินใจ กำรปรับตัว กำรวำงแผนเพื่อเลือกศึกษำต่อ เลือกอำชีพ
3. กำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำแก่ผู้เรียนรำยบุคคล และรำยกลุ่ม ในด้ำนกำรศึกษำ อำชีพ และ
ส่วนตัว โดยมีผู้ให้คำปรึกษำที่มีคุณวุฒิ และมีควำมเชี่ยวชำญในเรื่องกำรให้คำปรึกษำ ตลอดจน
มีห้องให้คำปรึกษำที่เหมำะสม
๓.๑ ช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหำด้ำนกำรเงินโดยกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่ผู้เรียน
๓.๒ ติดตำมเก็บข้อมูลของนักเรียนที่สำเร็จกำรศึกษำ
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กิจกรรมนักเรียน
๑. กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ ทุกคน ได้ฝึกอบรมวิชำลูกเสือ - เนตรนำรี เพื่อส่งเสริม
หลักกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมควำมสำมัคคี มีวินัย และบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม โดยดำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรลูกเสือแห่งชำตb
วัตถุประสงค์
พระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ มำตรำ ๘ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม เพื่อพัฒนำ
ลูกเสือทั้งทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีควำมรับผิดชอบ และช่วยสร้ำงสรรค์สังคม
เพื่อให้เกิดควำมสำมัคคี และควำมเจริญก้ำวหน้ำ ทั้ง นี้เพื่อควำมสงบสุข และควำมมั่ง คงของประเทศชำติตำม
แนวทำงดังต่อไปนี้
๑. ให้มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
๒. ให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
๓. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณประโยชน์
๔. ให้รู้จักทำกำรฝีมือและฝึกฝนกำรทำกิจกรรมต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม
๕. ให้รู้จักรักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรม และควำมมั่งคงชองชำติ
แนวการจัดกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เปิดประชุมกอง ดำเนินกำรตำมกระบำนกำรของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตำมมำตรฐำน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให้ผู้เรียนศึกษำ
และฝึกปฏิบัติดังนี้
1.เตรียมลูกเสือสำรอง นิยำยเรื่อเมำคลี ประวัติกำรเริ่มกิจกรรมลูกเสือสำรอง กำรทำควำมเคำรพ
เป็นหมู่(แกรนด์ฮำวล์) กำรทำควำมเคำรพเป็นรำยบุคคล กำรจับมือซ้ำย ระเบียบแถวเบื้องต้น คำปฏิญำณ กฎ
และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง
2.ลูกเสือสำรองดำวดวงที่ ๑ , ๒ และ ๓ อนำมัย ควำมสำมำรถเชิงทักษะ กำรสำรวจ กำรค้นหำ
ธรรมชำติ ควำมปลอดภัย บริกำร ธง และประเทศต่ำงๆ กำรฝีมือ กิจกรรมกลำงแจ้ง กำรบันเทิง กำรผูกเงื่อน
ค ำปฏิ ญ ำณ และกฎของลู ก เสื อ ส ำรองโดยใช้ ก ระบำนกำรท ำงำน กระบวนกำรแก้ปั ญ หำ กระบวนกำรกลุ่ม
กระบวนกำรจัดกำร กระบวนกำรคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ กระบวนกำรฝึกปฏิบัติ ทำงลูกเสือ กระบวนกำรทำง
เทคโนโลยี และภูมิปัญญำท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสม
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สำรอง มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
บำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณประโยชน์ รู้จักทำกำรฝีมือ พัฒนำกำย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิทำง
กำรเมืองใดๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
เปิดประชุมกอง ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตำมมำตรฐำน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปกำรปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให้ผู้เรียนศึกษำและ
ปฏิบัติในเรื่อง
1.ลูกเสือตรี ควำมรู้เกี่ยวกับขบวนกำรลูกเสือ คำปฏิญำณและกฎของลูกเสือสำมัญ กิจกรรมกลำงแจ้ง
ระเบียบแถว
2. ลูกเสือโท กำรรู้จักดูแลตนเอง กำรช่วยเหลือผู้อื่น กำรเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ ทักษะทำงวิชำ
ลูกเสือ งำนอดิเรกและเรื่อที่น่ำสนใจ คำปฏิญำณ และกฎของลูกเสือ ระเบียบแถว
3.ลูกเสือเอก กำรพึ่งพำตนเอง กำรบริกำร กำรผจญภัย วิชำกำรของลูกเสือ ระเบียบแถว โดยใช้
กระบวนกำรทำงำน กระบวนกำรแก้ปัญหำ ระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรจัดกำร กระบวนกำรคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์
กระบวนกำรฝึกปฏิบัติทำงลูกเสือ กระบวนกำรทำงเทคโนโลยี และภูมิปัญญำท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสม
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สำมัญ มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
บำเพ็ญตนเพื่อสำรธำรณประโยชน์ รู้จักทำกำรฝีมือ พัฒนำกำย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิ
ทำงกำรเมืองใดๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
หมายเหตุ ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม และผ่ำนกำรทดสอบแล้ว จะได้รับเครื่องหมำยลูกเสือตรี ลูกเสือโท
และลูกเสือเอก
๒. กิจกรรมชุมนุม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตำมควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมต้องกำรของตน
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ให้เกิดประสบกำรณ์ทั้ง
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพตำมศักยภำพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
๔. เพื่อให้ผู้เรียนทำงำนร่วมกับผู้อื่น ได้ตำมวิถีประชำธิปไตย
แนวการจัดกิจกรรม
กำรจัดกิจกรรมตำมควำมสนใจ(ชุมนุม) ผู้เรียนสำมำรถเลือกเข้ำเป็นสมำชิกชมรม วำงแผนกำร
ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยมีชมรมที่หลำกหลำย เหมำะสมกับเพศ วัย และควำมสนใจของผู้เรียน ประกอบด้วย
กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชำธิปไตย ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และค่ำย
วิชำกำร กำรศึกษำดูงำน กำรฝึกปฏิบัติ กำรบรรยำยพิเศษดังตัวอย่ำงพอสังเขปต่อไปนี้
๑. กิจกรรมพัฒนำวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม จัดสอนจริยธรรมในห้องเรียน จัด
ให้มีกำรปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทั้งทำงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม
ทั้งในด้ำนวัฒนธรรม ประเพณี กีฬำ และศีลปะ
๒. กิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำสีทุกช่วงชั้น โดยผู้เรียนได้ฝึกทักษะกำร
ทำงำน และกำรแก้ปัญหำทุกขั้นตอน
๓. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรทำงำน จัดกิจกรรมวันวิชำกำรโดยผู้เรียนมีโอกำสปฏิบัติจริง และ
ฝึกทักษะกำรจัดกำร
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๔. กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรมไทย เช่น
ประเพณีไหว้ครู ประเพณีลอยกระทง
๕. กิจกรรมส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย จัดให้มีกำรเลือกคณะกรรมกำรนักเรียน
โดยให้นำกระบวนกำรประชำธิปไตยไปใช้ในกำรร่วมวำงแผนดำเนินงำนพัฒนำโรงเรียน
๖. กิจกรรมคนดีของสังคม จัดให้มีกำรบรรยำยให้ควำมรู้ เพื่อป้องกันปัญหำโรคติดต่อร้ำยแรง
ปัญหำยำเสพติด ปัญหำวัยรุ่น ให้ควำมรู้เพื่อปลูกฝังให้เป็นสุภำพบุรุษ สุภำพสตรี
๗. กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ โดยจัดแหล่ง เรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ
ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ ห้องเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๘. กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย ให้บริกำรห้องพยำบำล มีบริกำรให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน เพื่อ
ป้องกันโรคระบำดอย่ำงทันเหตุกำรณ์

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชำติ
2. เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรประโยชน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ตำมควำมถนัดและควำม
สนใจในลักษณะอำสำสมัคร
3. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม จริยธรรมตำมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำธำรณะและใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
แนวการจัดกิจกรรม
กำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำประโยชน์ตำม
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจในลักษณะอำสำสมัคร เพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบ ควำมดีง ำม ควำม
เสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมกิจกรรมสำคัญได้แก่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม กิจกรรมดำรงรักษำ สืบสำน ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
เวลำเรี ย นส ำหรั บ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสำธำรณประโยชน์ ใ นส่ ว นกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สำธำรณประโยชน์ จั ด สรรเวลำให้ ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษำปี ที่ ๑-๖ รวม ๖ ปี จ ำนวน ๖๐ ชั่ ว โมง
(เฉลี่ยปีละ ๑๐ ชั่วโมง)
กำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ในระดับประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ เป็นกำรจัดกิจกรรม
ภำยในเวลำเรียน โดยให้ผู้เรียนรำยงำนแสดงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู้รับรองผลกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง
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แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด กำหนดแนวทำงในกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนดังนี้
๑. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้
๑.๑ กำรตรวจสอบเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียน
ตลอดปีกำรศึกษำ
๑.๒ ประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจำกกำรปฏิบั ติกิ จกรรมและผลงำน/ชิ้นงำนของผู้ เ รี ย น
ผู้เรียนต้องได้รับกำรประเมินทุกผลกำรเรียนรู้ และผ่ำนทุกผลกำรเรียนรู้ โดยแต่ละผลกำรเรียนรู้ผ่ำนไม่น้อยกล่ำร้อย
ละ ๕๐ หรือมีคุณภำพในระดับ ๑ ขึ้นไป
๑.๓ ผู้เรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม กำรปฏิบัติกิจกรรมและผลงำน/ชิ้นงำนของผู้เรียนตำมเกณฑ์
ข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ถือว่ำผู้เรียนมีผลกำรเรียน “ผ” ผ่ำนกำรประเมินกิจกรรมและนำผลกำรประเมินไปบันทึก
ในระเบียนแสดงผลกำรเรียน
๑.๔ ผู้เรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียน กำรปฏิบัติกิจกรรมและผลงำนไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์ ข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ถือว่ำผู้เรียนมีผลกำรเรียน “มผ” โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมใน
ส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้ำร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลกำรเรียนจำก “มผ” เป็น “ผ” และนำผลกำร
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลกำรเรียน
๒. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน มีแนวปฏิบัติดังนี้
๒.๑ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ
ผู้เรียนทุกคนตลอดระดับกำรศึกษำ
๒.๒ ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินกำรร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำม
เกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ผู้เรียนจะต้องผ่ำนกิจกรรม ๓ กิจกรรมสำคัญดังนี้
๒.๒.๑ กิจกรรมแนะแนว
๒.๒.๒ กิจกรรมนักเรียน ได้แก่
๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี
๒. กิจกรรมชุมนุม
๒.๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
๒.๓ กำรนำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน
๒.๔ เสนอผู้บริหำรโรงเรียนพิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำร
จบแต่ละระดับกำรศึกษำ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ๑ - ๖

กิจกรรมแนะแนว
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี

รู้จักและเข้ำใจตนเอง รักและเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อกำรมี
ชีวิตที่ดีมีคุณภำพ มีทักษะในกำรดำเนินชีวิต สำมำรถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข รู้จักตนเอง
ในทุกด้ำน รู้ควำมถนัด ควำมสนใจ และบุคลิกภำพของตนเอง รู้และเข้ำใจโลกของงำนอำชีพอย่ำงหลำกหลำย
มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ อำชี พ สุ จ รติ รู้ ข้ อ มู ล อำชี พ สำมำรถเลื อ กตนแนวทำงในกำรประกอบอำชี พ ได้ อ ย่ำ งเหมำะสม
มีกำรเตรียมตัวสู่อำชีพ สำมำรถวำงแผนเพื่อประกอบอำชีพตำมที่ตนเองมีควำมถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะพื้นฐำน
ที่จำเป็นในกำรประกอบอำชีพ และพัฒนำงำนให้ป ระสบควำมสำเร็ จ เพื่ อ สร้ ำงฐำนะทำงเศรษฐกิ จ ให้ กับ ตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและประเทศชำติ
พัฒนำตนเองในด้ำนกำรเรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ รู้จักแสวงหำควำมรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เป็นคนดีมีควำมรู้และ
ทักษะทำงวิชำกำร รู้จักแสวงหำและใช้ข้อมูลประกอบกำรวำงแผนกำรเรียนหรือกำรศึกษำต่อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีวิธีกำรเรียนรู้ มีทักษะกำรคิด แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออำทรและ
สมำนฉันท์ เพื่อดำรงชีวิตอยู่รวมกันอย่ำงสงบสุขตำมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ รู้จัก เข้ำใจ รักและเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น เกิดกำรเรียนรู้สำมำรถ
วำงแผนกำรเรียนรู้ อำชีพ รวมทั้งกำรดำเนินชีวิตและมีทักษะทำงสัง คม เกิดกำรเรียนรู้สำมำรถปรับตัวได้อย่ำง
เหมำะสม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข พึ่งตนเองได้มีทักษะในกำรเลือกแนวทำงกำรศึกษำ กำรงำนและอำชีพ
ชีวิตและสังคม มีสุขภำพจิตที่ดีและจิตสำนึกในกำรทำประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชำติตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้
๑. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ รู้จัก เข้ำใจ รัก และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น
๒. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ สำมำรถวำงแผนกำรเรียน กำรศึกษำต่อ อำชีพ รวมทั้งกำรดำเนินชีวิต และ
มีทักษะทำงสังคม
๓. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ สำมำรถปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงเหมำะสม
๔. สำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้
รวม ๔ ผลการเรียนรู้
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กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสารองและลูกเสือสารองดาวดวงที่ ๑)
เวลา ๓๐ ชั่วโมง/ปี

เปิดประชุมกอง ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำนกำรเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตำมคำปฏิญำณและกฎของลูกเสือสำรอง
เรียนรู้จำกกำรคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมำชิกลูกเสือสำรองที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน ศึกษำธรรมชำติใน
ชุมชนด้วยควำมสนใจ ใฝ่รู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง
ในเรื่องต่อไปนี้
๑. เตรียมลูกเสือสำรอง นิยำยเมำคลี ประวัติกำรเริ่มกิจกำรลูกเสือ กำรทำควำมเคำรพหมู่ (แกรนด์
ฮำวล์) กำรทำควำมเคำรพเป็นรำยบุคคล กำรจับมือซ้ำย ระเบียบแถว เบื้องต้น คำปฏิญำณ กฎและคติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง
๒. ลูกเสือสำรองดำวดวงที่ ๑ อนำมัย ควำมสำมำรถเชิง ทักษะ กำรสำรวจ กำรค้นหำธรรมชำติ
ควำมปลอดภัย บริกำร ธงและประเทศต่ำง ๆ กำรฝีมือ กิจกรรมกลำงแจ้ง กำรบันเทิง กำรผูกเงื่อน คำปฏิญำณ
และกฎของลูกเสือสำรอง
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดำวดวงที่ ๑ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ
และคติ
พจน์ ข องลู ก เสื อ ส ำรอง มี นิ สั ย ในกำรสั ง เกต จดจ ำ เชื่ อ ฟั ง และพึ่ ง ตนเอง มี ค วำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ รู้จักทำกำรฝีมือและฝึกฝน
ทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม รักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรมและควำมมั่นคงของชำติ และ
สำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้
1. มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งพำตนเองได้
2. มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์
4. ทำกำรฝีมือและฝึกฝนกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม
5. รักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและ ควำมมั่นคง
6. อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและลดภำวะโลกร้อน
7. สำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้
รวม ๗ ผลการเรียนรู้
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กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสารองดาวดวงที่ ๒)
เวลา ๓๐ ชั่วโมง/ปี

เปิดประชุมกอง ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำนกำรเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ คติพจน์และกฎของลูกเสือสำรอง
ศึกษำเรียนรู้จำกกำรคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญ ลักษณ์สมำชิกลูกเสือสำรองที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน ศึกษำ
ธรรมชำติในชุมชนด้วยควำมสนใจใฝ่รู้ตำมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่ อง
ต่อไปนี้
ลู ก เสื อ ส ำรองดำวดวงที่ ๒ นิ ย ำยเมำคลี ประวั ติ ก ำรเริ่ ม กิ จ กำรลู ก เสื อ กำรท ำควำมเคำรพหมู่
(แกรนฮำวล์) กำรทำควำมเคำรพเป็นรำยบุคคล กำรจับมือซ้ำย ระเบียบแถว คำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง อนำมัย ควำมสำมำรถเชิงทักษะ กำรสำรวจ กำรค้นหำธรรมชำติกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรในชุมชน
ท้องถิ่น ควำมปลอดภัย บริกำร กำรผูกเงื่อน ธง และประเทศต่ ำง ๆ กำรฝีมือที่ใช้วั สดุ เหลือ ใช้ ในท้ อ งถิ่ น
กิ จ กรรมกลำงแจ้ ง กำรบั น เทิ ง ที่ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพกำยสุ ข ภำพจิ ต และอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น อนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมลดภำวะโลกร้อน
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดำวดวงที่ ๒ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎและคติ
พจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และ
เห็นอกเห็นใจ รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ รู้จักทำกำรฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำม
เหมำะสม รักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
ควำมมั่นคงของชำติ และสำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเองได้
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
ทำกำรฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม
รักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นและควำมมั่นคงของชำติ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ลดภำวะโลกร้อน สำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้

รวม ๖ ผลการเรียนรู้
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กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสารองดาวดวงที่ ๓)
เวลา ๓๐ ชั่วโมง/ปี

เปิดประชุมกอง ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำนกำรเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ คติพจน์และกฎของลูกเสือสำรอง
ศึกษำเรียนรู้จำกกำรคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญ ลักษณ์สมำชิกลูกเสือสำรองที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน ศึกษำ
ธรรมชำติในชุมชนด้วยควำมสนใจใฝ่รู้ตำมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง
ต่อไปนี้
ลูกเสือสำรองดำวดวงที่ ๓ นิยำยเมำคลี ประวัติกำรเริ่มกิจกำรลูกเสือ กำรทำควำมเคำรพหมู่ (แกรนฮำวล์)
กำรทำควำมเคำรพเป็นรำยบุคคล กำรจับมือซ้ำย ระเบียบแถว คำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ำรอง
อนำมัย ควำมสำมำรถเชิงทักษะ กำรสำรวจ กำรค้นหำธรรมชำติกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรในชุมชนท้องถิ่น ควำม
ปลอดภัย บริกำร กำรผูกเงื่อน ธง และประเทศต่ำง ๆ กำรฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น กิจกรรมกลำงแจ้ง
กำรบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภำพกำยสุขภำพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมลด
ภำวะโลกร้อน
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดำวดวงที่ ๓ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎและคติ
พจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็น
อกเห็นใจ รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ รู้จักทำกำรฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำม
เหมำะสม รักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้ อม
ควำมมั่นคงของชำติ และสำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้
๑. มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเองได้
๒. มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
๓. บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
๔. ทำกำรฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม
๕. รักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นและควำมมั่นคงของชำติ
๖. อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ลดภำวะโลกร้อน สำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
รวม ๖ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ๔

กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) )
เวลา ๓๐ ชั่วโมง/ปี

เปิดประชุมกอง ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำนกำรเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติกิจกรรมตำมคำปฏิญำณ คติพจน์ และกฎของ
ลูกเสือสำมัญ เรียนรู้จำกกำรคิดและปฏิบัติจริง ใช้สัญลักษณ์สมำชิกลูกเสื อสำมัญที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน
ศึกษำธรรมชำติในชุมชนด้วยควำมสนใจ ใฝ่รู้และมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ลดภำวะโลกร้อนและประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรลูกเสือ
ประวั ติ ข อง Load Baden Powell พระรำชประวั ติ สั ง เขปของพระบำทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว
วิวัฒนำกำรของกระบวนกำร ลูกเสือไทยและลู กเสื อโลก กำรทำควำมเคำรพ กำรแสดงรหัส กำรจับมื อ ซ้ ำ ย
กิจกรรมกลำงแจ้ง ระเบียบแถวท่ำมือเปล่ำ ท่ำมือไม้พลวง กำรใช้สัญญำมือและนกหวีด กำรตั้ งแถวและกำรเรียน
แถว
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือสำมัญ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำมัญ มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ทำกำรฝีมือและฝึกฝนกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำม
เหมำะสม ควำมถนัด และควำมสนใจ รักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรมและควำมมั่นคง ประโยชน์และ
สำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้
1.
มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเองได้
2.
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3.
บำเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสำธำรณะประโยชน์
4.
ทำกำรฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ
5.
รักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และควำมมั่นคงของชำติ
6.
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ลดภำวะโลกร้อน
7.
สำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
รวม ๗ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ๕

กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ (ลูกเสือโท) )
เวลา ๓๐ ชั่วโมง/ปี

เปิดประชุมกองดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำนกำรเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติกิจกรรมตำมคำปฏิญำณ คติพจน์และกฎของ
ลูกเสือสำมัญ เรียนรู้จำกคิดและปฏิบัติจริง ใช้สัญลักษณ์สมำชิกลูกเสือสำมัญที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน ศึกษำ
ธรรมชำติในชุมชนด้วยควำมสนใจ ใฝ่รู้ มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ลดภำวะโลกร้อนและกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพียง โดยใช้ทักษะในทำงวิชำลูกเสือ กำรรู้จักดูแล
ตนเอง กำรช่วยเหลือผู้อื่น กำรเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ ทำงำนอดิเรก และเรื่องที่สนใจ
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือสำมัญ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำมัญ มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ทำกำรฝีมือและฝึกฝนกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำม
เหมำะสม ควำมถนัด และควำมสนใจ รักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรมและควำมมั่นคง ประโยชน์และ
สำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้
1. มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเองได้
2. มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. บำเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสำธำรณะประโยชน์
4. ทำกำรฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ
5. รักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และควำมมั่นคงของชำติ
6. อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ลดภำวะโลกร้อน
7. สำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
รวม ๗ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ๖

กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) )
เวลา ๓๐ ชั่วโมง/ปี

เปิดประชุมกองดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน ปฏิบัติ
กิจกรรมตำมฐำนกำรเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือสำมัญ วิชำกำร
ของลูกเสือ ระเบียบแถว กำรพึ่งตนเอง กำรผจญภัย กำรใช้สัญ ลักษณ์ สมำชิกลูกเสือ สำมัญ ที่มีควำมเป็ น
เอกลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้จำกกำรคิดและปฏิบัติจริง ศึกษำธรรมชำติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้วยควำม
สนใจ ใฝ่ รู้ และประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในกำรปฏิ บั ติ กิ จ กรรมเพื่ อ กำรอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและลดภำวะโลกร้อน
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือสำมัญ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำมัญ มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ทำกำรฝีมือและฝึกฝนกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำม
เหมำะสม ควำมถนัด และควำมสนใจ รักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรมและควำมมั่นคง ประโยชน์และ
สำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเองได้
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
บำเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสำธำรณะประโยชน์
ทำกำรฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ
รักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และควำมมั่นคงของชำติ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ลดภำวะโลกร้อน
สำมำรถประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รวม ๗ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ๑ - ๖

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เวลา ๑๐ ชั่วโมง/ปี

ฝึ ก ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมด้ ว ยควำมสมั ค รใจผ่ ำ นกิ จ กรรมที่ ห ลำกหลำย ฝึ ก กำรท ำงำนที่ ส อดคล้ องกั บ ชีวิตจริง
ตลอดจนสะท้อนควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ สำรวจและใช้ข้อมูลประกอบกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ เน้น
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
เสริมสร้ำงควำมมีน้ำใจ เอื้ออำทร ควำมเป็นพลเมืองดีและควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม คิด
ออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอำสำสมัคร จิตอำสำ เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมแนวทำง
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชำติ สำมำรถ
ออกแบบกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ตำมควำมถนัดและควำมสนใจในลักษณะ
อำสำสมัคร พัฒนำศักยภำพตนเองในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ได้อย่ ำงมีประสิทธิภำพเพื่อ
สังคมและสำธำรณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม จริยธรรม ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะและใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิดประโยชน์ และสำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้
ผลการเรียนรู้
1. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชำติ
2. ออกแบบกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ
ในลักษณะอำสำสมัคร
3. สำมำรถพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ปฏิบัติกิจกำรเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม จริยธรรมตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. สำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้
รวม ๕ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ๑ - ๖

กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมชุมนุม)
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี

ปฏิบัติกิจกรรมตำมควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมต้องกำร เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด
วิเครำะห์ สังเครำะห์ให้เกิดประสบกำรณ์ทั้งด้ำนวิชำกำร และพื้นฐำนอำชีพ ทักษะชีวิตและสังคมตำมศักยภำพอย่ำง
รอบด้ำน เพื่อควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร มีทักษะกำรคิด แก้ปัญหำ ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยี พัฒนำทักษะในกำรทำงำนและกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข รักชำติ ศำสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นในกำรทำงำนรักควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตำมควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมต้องกำรของตน ได้พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ให้เกิดประสบกำรณ์ทั้งทักษะทำงวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต
และสังคมตำมศักยภำพ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม คิดเป็น ทำได้ ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ตำมวิถีประชำธิปไตย และประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ำงเหมำะสม
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติกิจกรรมตำมควำมสนใจ ควำมถนัดและควำมต้องกำรของตน
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ให้เกิดประสบกำรณ์ ทั้งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ตำมศักยภำพ
3. ใช้เวลำว่ำงให้เกดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
4. มุ่งมั่นในกำรทำงำนและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ตำมวิถีประชำธิปไตย
5. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ำงเหมำะสม
รวม ๕ ผลการเรียนรู้
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ระเบียบการวัดผลและการประเมินผล
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เกณฑ์การจบการศึกษา
หลั ก สู ต รโรงเรี ย นบ้ ำ นห้ ว ยเสี ย ด พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๖2 ตำมหลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ กำหนดเกณฑ์สำหรับกำรจบกำรศึกษำดังนี้
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
๑. ผู้ เ รี ย นเรี ย นรำยวิ ช ำพื้ น ฐำน จ ำนวน ๘๔๐ ชั่ ว โมง และรำยวิ ช ำเพิ่ ม เติ ม จ ำนวน ๔๐ ชั่ ว โมง
และมีผลกำรประเมินรำยวิชำพื้นฐำนผ่ำนทุกรำยวิชำ
๒. ผู้เรียนต้องมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ระดับ “ผ่ำน” ขึ้นไป
๓. ผู้เรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่ำน” ขึ้นไป
๔. ผู้เรียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียน “ผ่ำน” ทุกกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้
กำรจัดกำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรสำคัญ ในกำรนำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน เป็นหลักสูตรที่มีมำตรฐำนกำรเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียน เป็น
เป้ำหมำยสำหรับพัฒนำเด็กและเยำวชน
ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตำมเป้ำหมำยหลักสูตร ผู้สอนพยำยำมคัดสรรกระบวนกำรเรียนรู้ จัดกำร
เรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่ำนสำระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้ำง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนำทักษะต่ำงๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย
๑. หลักการจัดการเรียนรู้
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยยึดหลักว่ำ ผู้เรียนมีควำมสำคัญ ที่สุด
เชื่อว่ำทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ต้อง
ส่ง เสริมให้ผู้เรียน สำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ คำนึง ถึง ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสมองเน้นให้ควำมสำคัญทั้งควำมรู้ และคุณธรรม
๒. กระบวนการเรียนรู้
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนจะต้องอำศัยกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เป็นเครื่องมือที่
จะนำพำตนเองไปสู่เป้ำหมำยของหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน อำทิ กระบวนกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำร กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ กระบวนกำรคิด กระบวนกำรทำงสังคม กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และ
แก้ ปั ญ หำ กระบวนกำรเรี ย นรู้ จ ำกประสบกำรณ์ จ ริ ง กระบวนกำรปฏิ บั ติ ลงมื อ ท ำจริ ง กระบวนกำรจั ด กำร
กระบวนกำรวิจัย กระบวนกำรเรียนรู้กำรเรียนรู้ของตนเอง กระบวนกำรพัฒนำลักษณะนิสัย
กระบวนกำรเหล่ำนี้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับกำรฝึกฝน พัฒนำ เพรำะจะสำมำรถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้ำหมำยของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจำเป็นต้องศึกษำทำควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถเลือกใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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๓. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ผู้สอนต้องศึกษำหลักสูตรสถำนศึกษำให้เข้ำใจถึงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสำระกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจำรณำออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคกำรสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็ม ตำม
ศักยภำพและบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบำท ดังนี้
๔.๑ บทบาทของผู้สอน
๑) ศึกษำวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล แล้วนำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่ท้ำทควำมสำมำรถของผู้เรียน
๒) กำหนดเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้ำนควำมรู้และทักษะกระบวนกำร ที่เป็น
ควำมคิดรวบยอด หลักกำร และควำมสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) ออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรี ยนรู้ที่ ตอบสนองควำมแตกต่ ำงระหว่ำงบุ ค คลและ
พัฒนำกำรทำงสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้ำหมำย
๔) จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้
๕) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่ อให้ เหมำะสมกั บกิจกรรม นำภูมิปัญ ญำท้องถิ่น เทคโนโลยี ที่
เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๖) ประเมินควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เหมำะสมกับธรรมชำติของ
วิชำและระดับพัฒนำกำรของผู้เรียน
๗) วิเครำะห์ผลกำรประเมินมำใช้ในกำรซ่อมเสริมและพัฒนำผู้เรียน รวมทั้ง ปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของตนเอง
๔.๒ บทบาทของผู้เรียน
๑) กำหนดเป้ำหมำยวำงแผนและรับผิดชอบกำรเรียนรู้ของตนเอง
๒) เสำะแสวงหำควำมรู้ เข้ำถึงแหล่งกำรเรียนรู้ วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อควำมรู้ ตั้งคำถำม คิดหำ
คำตอบหรือหำแนวทำงแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรต่ำงๆ
๓) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ
๔) มีปฏิสัมพันธ์ ทำงำน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู
๕) ประเมินและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

สื่อการเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้ำถึงควำมรู้ ทักษะ
กระบวนกำร และคุณลักษณะตำมมำตรฐำนของหลักสูตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสื่อกำรเรียนรู้มีหลำกหลำยประเภท
ทั้งสื่อธรรมชำติสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ำยกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่มีในท้องถิ่นกำรเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มี
ควำมเหมำะสมกับระดับพัฒนำกำร และลีลำกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียน
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กำรจัดหำสื่อกำรเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสำมำรถจั ด ทำและพัฒนำขึ้นเองหรือ ปรับ ปรุง เลือกใช้อ ย่ ำ งมี
คุณภำพจำกสื่อต่ำงๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนำมำใช้ประกอบในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถส่งเสริมและสื่อสำรให้ผู้เรียน
เกิดกำรเรียนรู้โดยสถำนศึกษำควรจัดให้มีอย่ำงพอเพียง เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง สถำนศึกษำ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนควรดำเนินกำรดังนี้
๑ . จั ด ให้ มี แ หล่ ง ก ำร เรี ย น รู้ ศู น ย์ สื่ อ ก ำรเรี ย นรู้ ร ะบบสำร สนเทศก ำรเรี ย นรู้ และ เครื อ ข่ ำ ย
กำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพทั้งในสถำนศึกษำและในชุมชนเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำและกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ ระหว่ำงสถำนศึกษำท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก
๒. จัดทำและจัดหำสื่อกำรเรียนรู้สำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำของผู้เรียนเสริมควำมรู้ให้ผู้สอนรวมทั้งจัดหำสิ่งที่มี
อยู่ในท้องถิ่นมำประยุกต์ใช้เป็นสื่อกำรเรียนรู้
๓. เลือกและใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพมีควำมเหมำะสมมีควำมหลำกหลำย สอดคล้องกับวิธีกำรเรียนรู้
ธรรมชำติของสำระกำรเรียนรู้ และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน
๔. ประเมินคุณภำพของสื่อกำรเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่ำงเป็นระบบ
๕. ศึกษำค้นคว้ำ วิจัย เพื่อพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
๖ . จั ด ให้ มี ก ำร ก ำกั บติ ด ตำมปร ะ เมิ น คุ ณ ภำพ และ ปร ะ สิ ท ธิ ภำพ เกี่ ยว กั บสื่ อ และ ก ำร ใช้ สื่ อ
กำรเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ำเสมอ
ในกำรจัดทำ กำรเลือกใช้ และกำรประเมินคุ ณภำพสื่อกำรเรียนรู้ที่ใช้ในสถำนศึกษำควรคำนึงถึงหลักกำร
สำคัญของสื่อกำรเรียนรู้ เช่น ควำมสอดคล้องกับหลักสูตรวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้
กำรจัดประสบกำรณ์ให้ผู้เรียนเนื้อหำมีควำมถูกต้องและทันสมัยไม่กระทบควำมมั่นคงของชำติ ไม่ขัดต่อศีลธรรมมีกำร
ใช้ภำษำที่ถูกต้องรูปแบบกำรนำเสนอที่เข้ำใจง่ำยและน่ำสนใจ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักกำรพื้นฐำนสองประกำรคือกำรประเมินเพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลกำรเรียนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้อง
ได้ รั บ กำรพั ฒ นำและประเมิ นตำมตั ว ชี้ วัด เพื่ อให้ บ รรลุ ต ำมมำตรฐำนกำรเรี ยนรู้ สะท้ อ นสมรรถนะส ำคั ญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่ำจะ
เป็นระดับชั้นเรียนระดับสถำนศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับชำติ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ เป็น
กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนโดยใช้ผลกำรประเมินเป็นข้อมูลและสำรสนเทศที่แสดงพัฒนำกำร ควำมก้ำวหน้ำ
และควำมสำเร็จทำงกำรเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริ มให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำและ
เรียนรู้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และระดับชำติ มีรำยละเอียด ดังนี้
๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นกำรวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ผู้สอน
ดำเนินกำรเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใช้เทคนิคกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำย เช่น กำร
ซักถำม กำรสังเกต กำรตรวจกำรบ้ำน กำรประเมินโครงงำน กำรประเมินชิ้นงำน/ ภำระงำน แฟ้มสะสมงำน กำรใช้
แบบทดสอบฯลฯโดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครอง
ร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่ำนตัวชี้วัดให้มีกำรสอนซ่อมเสริม
กำรประเมินระดับชั้นเรียนเป็นกำรตรวจสอบว่ำ ผู้เรียนมีพัฒนำกำรควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้อันเป็ นผล
มำจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือไม่ และมำกน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำปรับปรุง และ
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ส่งเสริมในด้ำนใดนอกจำกนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นกำรประเมินที่สถำนศึกษำดำเนินกำรเพื่อตัดสินผลกำรเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรำยปี/รำยภำค ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน นอกจำกนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ว่ำส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ตำมเป้ ำ หมำยหรื อ ไม่ ผู้ เ รี ย นมี จุ ด พั ฒ นำในด้ ำ นใด รวมทั้ ง สำมำรถน ำผลกำรเรี ย นของผู้ เ รี ย นในสถำนศึ ก ษำ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชำติ ผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำจะเป็นข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรปรับปรุง
นโยบำย หลักสูตร โครงกำร หรือวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนเพื่อกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ปกครองและชุมชน
๓. การประเมินระดับเขตพื้น ที่การศึกษา เป็นกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมภำระควำมรับผิดชอบ สำมำรถดำเนินกำรโดยประเมินคุณภำพผลสัมฤทธิ์ ของ
ผู้เรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนที่จัดทำและดำเนินกำรโดยเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือด้วยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้น
สังกัด ในกำรดำเนินกำรจัดสอบ นอกจำกนี้ยังได้จำกกำรตรวจสอบทบทวนข้อมูลจำกกำรประเมินระดับสถำนศึกษำใน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. การประเมินระดับชาติ เป็นกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระดับชำติตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสถำนศึกษำต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษำปีที่๓ชั้นประถมศึกษำปีที่
๖เข้ำรับกำรประเมิน ผลจำกกำรประเมินใช้เป็นข้อมูลในกำรเทียบเคียงคุณภำพกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ เพื่อนำไปใช้
ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจในระดับนโยบำยของ
ประเทศ
ข้อมูลกำรประเมินในระดับต่ำงๆ ข้ำงต้น เป็นประโยชน์ต่อสถำนศึกษำในกำรตรวจสอบทบทวนพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน ถือเป็นภำระควำมรับผิดชอบของสถำนศึกษำที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพบนพื้นฐำนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลที่จำแนกตำมสภำพปัญหำและควำม
ต้องกำร ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษกลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำ กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีปัญหำด้ำนวินัยและพฤติกรรมกลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำทำงเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มพิกำรทำงร่ำงกำยและสติปัญญำ เป็นต้น ข้อมูลจำกกำรประเมินจึงเป็นหัวใจของสถำนศึกษำในกำรดำเนินกำร
ช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำและประสบควำมสำเร็จในกำรเรียน
สถำนศึกษำในฐำนะผู้รับผิดชอบจัดกำรศึกษำจะต้องจัดทำระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของ
สถำนศึกษำให้สอดคล้องและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เพื่อให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยถือปฏิบัติร่วมกัน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน
ในกำรตัดสินผลกำรเรียนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงกำรพัฒนำผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูล
ของผู้เรียนทุกด้ำนอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภำคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนำจนเต็มตำม
ศักยภำพ
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(๑) ผู้เรียนต้องมีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนทั้งหมด
(๒) ผู้เรียนต้องได้รับกำรประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่ำนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียนทุกรำยวิชำ
(๔) ผู้เรียนต้องได้รับกำรประเมิน และมีผลกำรประเมินผ่ำ นตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด
ในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กำรพิจำรณำเลื่อนชั้น ถ้ำผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถำนศึกษำพิจำรณำเห็นว่ำ
สำมำรถพัฒนำและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถำนศึกษำที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หำกผู้เรียนไม่ผ่ำน
รำยวิชำจำนวนมำก และมีแนวโน้มว่ำจะเป็นปัญหำต่อกำรเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถำนศึกษำอำจตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภำวะและควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา ในกำรตัดสินเพื่อให้ระดับผลกำรเรียนรำยวิชำสถำนศึกษำสำมำรถให้ระดับ
ผลกำรเรียนหรือระดับคุณภำพกำรปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษรระบบร้อยละ และระบบที่ใช้
คำสำคัญสะท้อนมำตรฐำน
กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล กำรประเมิน
เป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่ำน
กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จะต้องพิจำรณำทั้งเวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรปฏิบัติกิจกรรมและ
ผลงำนของผู้เรียน ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด และให้ผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเป็นผ่ำน และไม่ผ่ำน
๑.๓ การรายงานผลการเรียน
กำรรำยงำนผลกำรเรียนเป็นกำรสื่อสำรให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซึ่งสถำนศึกษำต้องสรุปผลกำรประเมินและจัดทำเอกสำรรำยงำนให้ผู้ปกครองทรำบเป็นระยะๆ หรืออย่ำงน้อย
ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง
กำรรำยงำนผลกำรเรียนสำมำรถรำยงำนเป็นระดับคุณภำพกำรปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมำตรฐำนกำร
เรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒. เกณฑ์การจบการศึกษา
หลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนก ำหนดเกณฑ์ ก ลำงส ำหรั บ กำรจบกำรศึ ก ษำเป็ น ๑ ระดั บ คื อ
ระดับประถมศึกษำ
๒.๑ เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
(๑) ผู้เรียนเรียนรำยวิชำพื้นฐำน และรำยวิชำ/กิจกรรมเพิ่มเติมตำมโครงสร้ำงเวลำเรียนที่หลัก สูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
(๒) ผู้เรียนต้องมีผลกำรประเมินรำยวิชำพื้นฐำน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
(๓) ผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนในระดับผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ตำมที่
สถำนศึกษำกำหนด
(๔) ผู้ เ รี ย นมี ผ ลกำรประเมิ นคุ ณ ลั ก ษณะอั นพึ ง ประสงค์ ใ นระดั บ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิน ตำมที่
สถำนศึกษำกำหนด
(๕) ผู้ เ รี ย นเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เ รี ย นและมี ผ ลกำรประเมิ น ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประ เมิ น ตำมที่
สถำนศึกษำกำหนด
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ส ำหรั บ กำรจบกำรศึ ก ษำส ำหรั บ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยเฉพำะ เช่ น กำรศึ ก ษำเฉพำะทำง กำรศึ ก ษำส ำหรั บ ผู้ มี
ควำมสำมำรถพิเศษ กำรศึกษำทำงเลือก กำรศึกษำสำหรับผู้ด้อยโอกำส กำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้คณะกรรมกำรของ
สถำนศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรวัดและประเมินผล กำรเรียนรู้ตำมหลักเกณฑ์ในแนว
ปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ

เอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสำรหลั ก ฐำนกำรศึ ก ษำเป็ นเอกสำรส ำคั ญ ที่ บั นทึ ก ผลกำรเรีย น ข้ อ มู ล และสำรสนเทศที่ เ กี่ย วข้องกับ
พัฒนำกำรของผู้เรียนในด้ำนต่ำง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสำรแสดงผลกำรเรียนและรับรองผลกำรเรียนของผู้เรียนตำม
รำยวิชำ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ
และผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน สถำนศึกษำจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสำรนี้ให้ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
เมื่อผู้เรียนจบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖)
1.2 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา เป็นเอกสำรอนุมัติกำรจบหลักสูตรโดยบันทึกรำยชื่อ
และข้อมูลของผู้จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖)
๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด
เป็นเอกสำรที่สถำนศึกษำจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนำกำร ผลกำรเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น
แบบรำยงำนประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลกำรเรียนประจำรำยวิชำ ระเบียนสะสม ใบรับรองผลกำรเรียน และ
เอกสำรอื่นๆ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรนำเอกสำรไปใช้

การเทียบโอนผลการเรียน
สถำนศึกษำสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนของผู้เรียนในกรณีต่ำงๆได้แก่ กำรย้ำยสถำนศึกษำ กำรเปลี่ยน
รูปแบบกำรศึกษำ กำรย้ำยหลักสูตร กำรออกกลำงคันและขอกลับเข้ำรับกำรศึกษำต่อ กำรศึกษำจำกต่ำงประเทศและ
ขอเข้ำศึกษำต่อในประเทศ นอกจำกนี้ ยังสำมำรถเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์จำกแหล่งกำรเรียนรู้อื่นๆ
เช่น สถำนประกอบกำร สถำบันศำสนำ สถำบันกำรฝึกอบรมอำชีพ กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว
กำรเทียบโอนผลกำรเรียนควรดำเนินกำรในช่วงก่อนเปิดภำคเรียนแรก หรือต้นภำคเรียนแรกที่สถำนศึกษำรับผู้
ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนต้องศึกษำต่อเนื่องในสถำนศึกษำที่รับเทียบโอน
อย่ำงน้อย ๑ ภำคเรียน โดยสถำนศึกษำที่รับผู้เรียนจำกกำรเทียบโอนควรกำหนดรำยวิชำ/จำนวนหน่วยกิตที่จะรับ
เทียบโอนตำมควำมเหมำะสม
กำรพิจำรณำกำรเทียบโอน สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้
๑. พิจำรณำจำกหลักฐำนกำรศึกษำ และเอกสำรอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้เรียน
๒. พิ จ ำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้ เรี ยนโดยกำรทดสอบด้ วยวิธี กำรต่ ำ งๆ ทั้ ง ภำคควำมรู้และ
ภำคปฏิบัติ
๓. พิจำรณำจำกควำมสำมำรถและกำรปฏิบัติในสภำพจริง
กำรเทียบโอนผลกำรเรียนให้เป็นไปตำม ประกำศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษำธิกำร
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ในระบบกำรศึกษำที่มีก ำรกระจำยอ ำนำจให้ ท้ องถิ่นและสถำนศึก ษำมีบ ทบำทในกำรพัฒนำหลัก สู ต รนั้ น
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ ระดับท้ องถิ่น จนถึงระดับสถำนศึกษำ มีบทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำสนับสนุนส่งเสริม กำรใช้และพัฒนำหลักสูตรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้
กำรดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพสูงสุด อันจะ
ส่งผลให้กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนบรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในระดับชำติ
ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัดอื่น ๆ เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทในกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เป็นตั วกลำงที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่กำหนดใน
ระดับชำติให้ส อดคล้องกั บ สภำพและควำมต้องกำรของท้ องถิ่น เพื่อนำไปสู่กำรจัด ทำหลั ก สูตรของสถำนศึ ก ษำ
ส่ง เสริมกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรในระดับสถำนศึกษำ ให้ประสบควำมสำเร็จ โดยมีภำรกิจสำคัญ คือ กำหนด
เป้ำหมำยและจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ในระดับท้องถิ่นโดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นควำมต้องกำรใน
ระดับชำติ พัฒนำสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นประเมินคุณภำพกำรศึกษำในระดับท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภำพกำรใช้
หลักสูตรด้วยกำรวิจัยและพัฒนำกำรพัฒนำบุคลำกร สนับสนุน ส่งเสริมติดตำมผล ประเมินผล วิเครำะห์ และรำยงำน
ผลคุณภำพของผู้เรียน
สถำนศึกษำมีหน้ำที่สำคัญในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำกำรวำงแผนและดำเนินกำรใช้หลักสูตร กำร
เพิ่มพูนคุณภำพกำรใช้หลักสูตรด้วยกำรวิจัยและพัฒนำกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรจัดทำระเบียบกำรวัดและ
ประเมินผลในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และรำยละเอียดที่เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนสังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทำเพิ่มเติม รวมทั้ง สถำนศึกษำ
สำมำรถเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภำพปัญหำในชุมชนและสัง คมภูมิปัญญำท้องถิ่น และควำมต้องกำรของผู้ เรียน
โดยทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
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คาสั่งโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ที่ 37 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
………………………………………………….
ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกคำสั่ง ที่ สพฐ.๑๒๓๔/๒๕๖๐ เรื่องกำรใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึก ษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๗ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสอดคล้อ งกับกำรเปลี่ยนแปลงทำง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม สภำพแวดล้อมและควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นกำรเสริมสร้ำง ศักยภำพคน
ของชำติ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในระดับสำกล สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ทัดเทียมกับนำนำชำติ ผู้เรียนมีศักยภำพในกำรแข่งขันและดำรงชีวิตอย่ำงสร้ำงสรรค์ในประชำคมโลก ตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดให้ทุกโรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรนี้ ในระดับชั้น ป.๑ และ ป.๔ ในปี กำรศึกษำ ๒๕๖2
และให้ครบทุกระดับชั้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ นั้น เพื่อให้โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สำมำรถใช้หลักสูตรสถำนศึกษำที่
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลำงดั ง กล่ ำ ว จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถำนศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖/) ของโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ อำนวยควำมสะดวกและแก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น
ประกอบด้วย
1.1 นำยอภิเดข จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
1.3 นำงจำรุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
1.4 นำงประดิษฐำ นุ้ยรัตน์ ครู วิกฤต
กรรมกำร
1.5 นำงฤทัยรัตน์ แก้วจำรัส ครูวิกฤต
กรรมกำร
1.6 นำงสำวสุชำวดี นำคแก้ว ธุรกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2 . คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้ำที่ วำงแผนดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ และดำเนินกำร
ปรับปรุง หลักสูตรสถำนศึกษำ ระเบียบวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้ น ฐำน พุ ท ธศั ก รำช 2551 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) จั ด พิ ม พ์ และจั ด ท ำรู ป เล่ ม รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรปรับปรุ งหลักสูตรของสถำนศึกษำ ต่อโรงเรียน ต่อคณะกรรมกำร บริหำรหลักสูตรและงำน
วิชำกำร ต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
1.1 นำงจำรุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
1.2 นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช ครูผู้ช่วย
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1.3 นำงประดิษฐำ นุ้ยรัตน์ ครู วิกฤต
1.4 นำงฤทัยรัตน์ แก้วจำรัส ครูวิกฤต
คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
1.1 นำงประดิษฐำ นุ้ยรัตน์ ครู วิกฤต
1.2 นำงจำรุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
1.3 นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช ครูผู้ช่วย
1.4 นำงฤทัยรัตน์ แก้วจำรัส ครูวิกฤต
กรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
1.1 นำงประดิษฐำ นุ้ยรัตน์ ครู วิกฤต
1.2 นำงจำรุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
1.3 นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช ครูผู้ช่วย
1.4 นำงฤทัยรัตน์ แก้วจำรัส ครูวิกฤต
คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
1.1 นำงจำรุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
1.2 นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช ครูผู้ช่วย
1.3 นำงประดิษฐำ นุ้ยรัตน์ ครู วิกฤต
1.4 นำงฤทัยรัตน์ แก้วจำรัส ครูวิกฤต
คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ
1.1 นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช ครูผู้ช่วย
1.2 นำงฤทัยรัตน์ แก้วจำรัส ครูวิกฤต
1.3 นำงประดิษฐำ นุ้ยรัตน์
ครู วิกฤต
1.4 นำงจำรุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
กรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
1.1 นำงฤทัยรัตน์ แก้วจำรัส ครูวิกฤต
1.2 นำงประดิษฐำ นุ้ยรัตน์
ครู วิกฤต
1.3 นำงจำรุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
1.4 นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช ครูผู้ช่วย
กรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
1.1 นำงฤทัยรัตน์ แก้วจำรัส ครูวิกฤต
1.2 นำงประดิษฐำ นุ้ยรัตน์
ครู วิกฤต
1.3 นำงจำรุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
1.4 นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช ครูผู้ช่วย
คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
1.1 นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช ครูผู้ช่วย
1.2 นำงฤทัยรัตน์ แก้วจำรัส ครูวิกฤต
1.3 นำงประดิษฐำ นุ้ยรัตน์
ครู วิกฤต
1.4 นำงจำรุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
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ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยเต็มควำมสำมำรถเพื่อให้งำน
ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2562

( นำยอภิเดช จิตรมุ่ง )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
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