๑๔

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

๑๕
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ฝกอานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ บอกความหมายของคําและขอความ ตอบคําถาม
เลาเรื่องยอ คาดคะเนเหตุการณ เลือกอานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอ นําเสนอเรื่องที่อาน บอก
ความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณสําคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจําวัน มีมารยาทในการอาน ฝกคัด
ลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ มีมารยาทในการเขียน
ฝกทักษะในการฟง ฟงคําแนะนํา คําสั่งงายๆและปฏิบัติตาม ตอบคําถาม เลาเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น
และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู พูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค เนนมารยาทในการฟง การดูและการพูด
ฝกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ ตอคําคลองจองงายๆ
บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก ฝกทองจําบท
อาขยานตามที่ กํ า หนดและบทร อ ยกรองตามความสนใจ โดยใช ก ระบวนการอ า น กระบวนการเขี ย น
กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม กระบวนการคิด การฝกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคําถาม
ตอบคําถาม ใชทกั ษะการฟง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคาของ
การอนุรั กษ ภ าษาไทย และตั ว เลขไทย สามารถนํ าความรู ไปใช ให เกิ ด ประโยชน โดยใช หลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑,
ท ๒.๑ ป.๑/๑,
ท ๓.๑ ป.๑/๑,
ท ๔.๑ ป.๑/๑,
ท ๕.๑ ป.๑/๑,
รวม ๕ มาตรฐาน

ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕, ป.๑/๖, ป.๑/๗, ป.๑/๘
ป.๑/๒, ป.๑/๓
ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕
ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ป.๑/๒
๒๒ ตัวชี้วัด

๑๖
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ฝกอานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ อธิบายความหมายของคําและ
ขอความที่อาน ตั้งคําถาม ตอบคําถาม ระบุใจความสําคัญและรายละเอียด แสดงความคิดเห็นและ
คาดคะเนเหตุการณ เลือกอานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน อานขอเขียน
เชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา มีมารยาทในการอาน
ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ เขียนเรื่องสั้นๆ ตาม
จินตนาการ มีมารยาทในการเขียน
ฝกทักษะการฟง ฟงคําแนะนํา คําสั่งที่ซับซอนและปฏิบัติตาม เลาเรื่อง บอกสาระสําคัญของเรื่อง
ตั้งคําถาม ตอบคําถาม พูดแสดงความคิดเห็น ความรูสึก พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค มี
มารยาทในการฟง การดูและการพูด
ฝกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย เขียนสะกดคําและบอกความหมายของ
คํา เรียบเรียงคําเปนประโยคไดตรงตามเจตนาของการสื่อสาร บอกลักษณะคําคลองจอง เลือกใชภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
ฝกจับใจความสําคัญจากเรื่อง ระบุขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมสําหรับเด็ก เพื่อ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน รองบทรองเลนสําหรับเด็กในทองถิ่น ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอย
กรองที่มีคุณคาตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู
กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการสื่อความ กระบวนการแกปญหา การฝกปฏิบัติ
อธิบาย บันทึก การตั้งคําถาม ตอบคําถาม ใชทักษะการฟง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็ น
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคาของ
การอนุรักษภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘
ท ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ท ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ ป.๒/๖, ป.๒/๗
ท ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕
ท ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
รวม ๕ มาตรฐาน ๒๗ ตัวชี้วัด

๑๗
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ฝกอานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้น ๆ และบทรอยกรองงายๆ อธิบายความหมายของคําและ
ขอความที่อาน ตั้งคําถาม ตอบคําถามเชิงเหตุผล ลําดับเหตุการณ คาดคะเนเหตุการณ สรุปความรู
ขอคิดจากเรื่องที่อาน เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน เลือกอานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและ
นําเสนอเรื่องที่อาน อานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา อธิบายความหมายของ
ขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ มีมารยาทในการอาน
ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจําวัน เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ มีมารยาทในการเขียน
ฝกทักษะการฟง การดูและการพูด เลารายละเอียด บอกสาระสําคัญ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม พูด
แสดงความคิดเห็น ความรูสึก พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
ฝกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา ระบุชนิด หนาที่ของคํา ใช
พจนานุกรมคนหาความหมายของคํา แตงประโยคงายๆ แตงคําคลองจองและคําขวัญ เลือกใชภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
ระบุ ขอ คิ ด ที่ ได จ ากการอ านวรรณกรรม เพื่ อนํ า ไปใช ในชี วิ ต ประจํ าวั น รู จั กเพลงพื้ น บ า น
เพลงกลอมเด็ก เพื่อปลูกฝงความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อาน ทองจํา
บทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการ
เขี ย น กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุ ม กระบวนการคิ ด วิ เคราะห กระบวนการสื่อความ
กระบวนการแกปญหา การฝกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคําถาม ตอบคําถาม ใชทักษะการฟง การดูและ
การพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคาของ
การอนุรั กษ ภ าษาไทย และตั ว เลขไทย สามารถนํ าความรู ไปใช ให เกิ ด ประโยชน โดยใช หลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙
ท ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔
รวม ๕ มาตรฐาน ๓๑ ตัวชี้วัด

๑๘
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง อธิบายความหมายของคํา ประโยคและสํานวนจาก
เรื่องที่อาน อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
จากเรื่องที่อาน คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่อง
ที่อาน เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน เลือกอานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน มีมารยาทในการอาน ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช
พัฒนางานเขียน เขียนยอความจากเรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและมารดา เขียนบันทึกและเขียน
รายงานจากการศึกษาคนควา เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน
ฝกทักษะการฟง การดูและการพูด จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นเรื่องที่ฟงและดู พูดสรุปจากการ
ฟงและดู พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง การดูและการสนทนา มี
มารยาทในการฟง การดูและการพูด ฝกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําใน
บริบทตาง ๆ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา แตงประโยคได
ถูกตองตามหลักภาษา แตงบทรอยกรองและคําขวัญ บอกความหมายของสํานวน เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นได
ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือนิทานคติธรรมอธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชในชีวิตจริงรอง
เพลงพื้นบานทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ โดยใชกระบวนการ
อาน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะหและสรุป
ความ กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแกปญหา การฝกปฏิบัติ
อธิ บ าย บั น ทึ ก การตั้ ง คํ า ถาม ตอบคํ า ถาม ใช ทั ก ษะการฟ ง การดู แ ละการพู ด พู ด แสดงความคิ ด เห็ น
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคาของ
การอนุรักษภาษาไทยและตัวเลขไทย สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔/๑,
ท ๒.๑ ป.๔/๑,
ท ๓.๑ ป.๔/๑,
ท ๔.๑ ป.๔/๑,
ท ๕.๑ ป.๔/๑,
รวม ๕ มาตรฐาน

ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
๓๓ ตัวชี้วัด

ป.๔/๔,
ป.๔/๔,
ป.๔/๔,
ป.๔/๔,
ป.๔/๔

ป.๔/๕,
ป.๔/๕,
ป.๔/๕,
ป.๔/๕,

ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘
ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘
ป.๔/๖
ป.๔/๖, ป.๔/๗

๑๙
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่
เปนการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะห
แสดงความคิดเห็น อานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ขอแนะนํา และปฏิบัติตาม เลือกอานหนังสือที่มีคุณคา
ตามความสนใจ มีมารยาทในการอาน
ฝกคัด ลายมือด วยตั วบรรจงเต็มบรรทั ดและครึ่งบรรทัด เขีย นสื่อสาร เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
แผนภาพความคิด เขียนยอความ เขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ เขียนแสดงความรูสึกและความ
คิดเห็น กรอกแบบรายการตาง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน
ฝกทักษะการฟง การดูและการพูด พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและความรูสึก ตั้งคําถาม
ตอบคําถาม วิเคราะหความ พูดรายงาน มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค จําแนกสวนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่น ใชคําราชาศัพท บอกคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย แตงบท
รอยกรอง ใชสํานวนไดถูกตอง
สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน ระบุความรู ขอคิดจากการอานวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริง อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม ทองจําบทอาขยาน
ตามที่ กําหนดและบทร อยกรองที่ มีคุณค าตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอ าน กระบวนการเขี ย น
กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิ เคราะหและสรุปความ กระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแกปญหา การฝกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้ง
คําถาม ตอบคําถาม ใชทักษะการฟง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสรางความคิด
รวบยอด
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคาของ
การอนุรักษภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๕/๑,
ท ๒.๑ ป.๕/๑,
ท ๓.๑ ป.๕/๑,
ท ๔.๑ ป.๕/๑,
ท ๕.๑ ป.๕/๑,
รวม ๕ มาตรฐาน

ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘
ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙
ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗
ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
๓๓ ตัวชี้วัด

๒๐
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา
ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่เปน
โวหาร อานเรื่องสั้น ๆ อยางหลากหลาย แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน วิเคราะหและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต อานงานเขียน เชิงอธิบาย คําสั่ง ขอแนะนํา
และปฏิบัติตาม อธิบายความหมายของขอมูลจากการอานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิและกราฟ เลือกอานหนังสือ
ตามความสนใจและอธิบายคุณคาที่ไดรับ มีมารยาทในการอาน
ฝกคั ด ลายมื อด ว ยตั วบรรจงเต็ มบรรทั ดและครึ่ งบรรทั ด เขีย นสื่ อสารโดยใช คําได ถูกต อง ชั ด เจน
และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ เขียน
ยอความจากเรื่องอาน เขียนจดสวนตัว กรอกแบบรายการตาง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค
มีมารยาทในการเขียน
ฝกทักษะการฟง การดูและการพูด พูดแสดงความรู ความเขาใจจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู
ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู วิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดูสื่อ
โฆษณาอยางมีเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง การดูและการสนทนา พูด
โนมนาวอยางมีเหตุผลและนาเชื่อถือ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
ฝกวิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ใชคําไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล รวบรวม
และบอกความหมายของคําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แตงบทรอยกรอง
วิเคราะหเปรียบเทียบสํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต
ฝกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน เลานิทานพื้นบานทองถิ่นตนเองและนิทาน
พื้นบานของทองถิ่นอื่น อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง
ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอย โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการเขียน กระบวนการ
แสวงหาความรู กระบวนการกลุ ม กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห แ ละสรุ ป ความ กระบวนการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแกปญหา กระบวนการสังเกต กระบวนกรแยกขอเท็จจริง
กระบวนการคนควา กระบวนการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร กระบวนการใชทักษะทางภาษา การฝกปฏิบัติ
อธิ บ าย บั น ทึ ก การตั้ ง คํ า ถาม ตอบคํ า ถาม ใช ทั ก ษะการฟ ง การดู แ ละการพู ด พู ด แสดงความคิ ด เห็ น
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคาของการ
อนุ รั กษ ภาษาไทย และตั ว เลขไทย สามารถนํ าความรู ไปใช ให เ กิ ดประโยชน โ ดยใช วิ ธี การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙
ท ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ท ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ท ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔
รวม ๕ มาตรฐาน ๓๔ ตัวชี้วัด

๒๑
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝ กทั กษะการคิ ดคํ านวณและฝกแกป ญหา จํ านวนนั บ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ บอกและแสดง
จํานวนสิ่งตาง ๆ ตามจํานวนที่กําหนด อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย การบอกอันดับทีห่ ลัก คา
ของเลขโดดในแตละหลัก และเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐
โดยใชเครื่องหมาย = ≠ > < เรียงลําดับจํานวนตั้งแต ๓ ถึง ๕ จํานวน และหาคาของตัวไมทราบคาใน
ประโยคสัญลักษณแสดงการบวก การลบ การแกโจทยปญหาการบวก การลบ ของจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐
และ ๐ ความยาวและน้ําหนัก สรางโจทยปญหาพรอมทั้งแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาการบวก การ
ลบ ของจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ ระบุจํานวนที่หายไปในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ๑
ทีละ ๑๐ รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ําของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สมาชิกใน แตละชุดที่ซ้ํามี ๒ รูป วัดและ
เปรี ย บเที ย บความยาวเป น เซนติ เ มตร เป น เมตร น้ํ าหนั กเป น กิ โ ลกรั มเป น ขี ด และใช ห น ว ยที่ ไม ใ ช ห น ว ย
มาตรฐาน จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และ
กรวย ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคําตอบของโจทยปญหา เมื่อกําหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนวย
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕
ค ๑.๒ ป.๑/๑
ค ๒.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒
ค ๒.๒ ป.๑/๑
ค ๓.๑ ป.๑/๑
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

๒๒
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกแกปญหา จํานวนนับ ๑ ถึง ๑,๐๐๐ และ ๐ บอกและแสดง
จํานวนสิ่งตาง ๆ ตามจํานวนที่กําหนด อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย การบอกอันดับที่หลัก คา
ของเลขโดดในแตละหลัก และเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
โดยใชเครื่องหมาย = ≠ > < เรียงลําดับจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ตั้งแต ๓ ถึง ๕ จํานวน และหา
คาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวก การลบ การแกโจทยปญหาการบวก การลบของ
จํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการคูณของจํานวน ๑
หลักกับจํานวนไมเกิน ๒ หลัก และประโยคสัญลักษณแสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดย
ที่ผลหารมี ๑ หลัก ทั้งหารลงตัวและหารไมลงตัว หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับไมเกิน
๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหา ๒ ขั้นตอนของจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธี
หาคําตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหนวยเดี่ยวและเปนหนวยเดียว วัดและเปรียบเทียบความยาวเปน
เมตรและเซนติเมตร พรอมทั้งแสดงวิธีการหาคําตอบของโจทยปญหาการบวก การลบความยาวที่มีหนวยเปน
เมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ําหนักเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด พรอมทั้งแสดงวิธีการ
หาคําตอบของโจทยปญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ําหนักที่มีหนวยเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด วัด
และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเปนลิตร จําแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม ใช
ขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคําตอบของโจทยปญหา เมื่อกําหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หนวย ๕ หนวยหรือ
๑๐ หนวย
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘
ค ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖
ค ๒.๒ ป.๒/๑
ค ๓.๑ ป.๒/๑
รวม ๑๖ ตัวชี้วัด

๒๓
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
อานและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ จากสถานการณตาง ๆ บอก อานและเขียน
เศษสวนที่แสดงปริมาณสิ่งตาง ๆ และแสดงสิ่งตาง ๆ ตามเศษสวนที่กําหนด เปรียบเทียบเศษสวนที่ตัวเศษ
เทากัน โดยที่ตัวเศษนอยกวาหรือเทากับตัวสวน หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวก
และการลบของจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการ
คูณของจํานวน ๑ หลักกับจํานวนไมเกิน ๔ หลักและจํานวน ๒ หลักกับจํานวน ๒ หลัก หาคาของตัวไมทราบ
คาในประโยคสัญลักษณแสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก และหาผลลัพธการบวก ลบ คูณ
หารระคนและแสดงวิธีการหาคําตอบของโจทยปญหา ๒ ขั้นตอนของจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หา
ผลบวกและแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาการบวกของเศษสวนที่มีตัวสวนเทากันและผลบวกไมเกิน ๑
และหาผลลบพรอมทั้งแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหารการลบของเสษสวนที่มีตัวสวนเทากัน ระบุจํานวนที่
หายไปในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทา ๆ กัน แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน
เวลาและระยะเวลา เลือกใชเครื่องมือความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของสิ่งตาง ๆ เปนเซนติเมตร
และมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเปนเมตรและเปนเซนติเมตร เปรียบเทียบความยาว
และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับระหวางเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตร
กับเมตร จากสถานการณตาง ๆ เลือกใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ําหนักเปนกิโลกรัมและขีด กิโลกรัม
และกรัม คาดคะเนน้ําหนักเปนกิโลกรัมและเปนขีด เปรียบเทียบน้ําหนักและแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย
ปญหาเกี่ยวกับน้ําหนักที่มีหนวยเปนกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณตาง ๆ เลือกใช
เครื่องตวงที่เหมาะสม วัดและเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเ ปนลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนและแสดงวิธีหา
คําตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุเปนลิตรและมิลลิเมตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกน
สมมาตรและจํานวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิรูปภาพและใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคําตอบของ
โจทยปญหา เขียนตารางทางเดียวจากขอมูลที่เปนจํานวนนับและใชขอมูลจากตารางทางเดียวในการหาคําตอบ
ของโจทยปญหา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐ , ป.๓/๑๑
ค ๑.๒ ป.๓/๑
ค ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐,
ป.๓/๑๑,ป.๓/๑๒, ป.๓/๑๓
ค ๒.๒ ป.๓/๑
ค ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒
รวม ๒๘ ตัวชี้วัด

๒๔
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการอานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับที่
มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ พรอมทั้งเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ
ตาง ๆ บอก อานและเขียนเศษสวน จํานวนคละแสดงปริมาณสิ่ งตาง ๆ และแสดงสิ่ งตาง ๆ ตามเศษสว น
จํานวนคละที่กําหนด เปรียบเทียบ เรียงลําดับเศษสวนและจํานวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหูคูณของอีกตัว
หนึ่ง อานและเขียนทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง แสดงปริมาณของสิ่งตาง ๆ ตามทศนิยมที่กําหนด เปรียบเทียบ
และเรียงลําดับทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง และประมาณผลลัพธของการบวก การลบการคูณ การหาร จาก
สถานการณตาง ๆ อยางสมเหตุสมผล หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ แสดงการบวก การลบ
ของจํานวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ แสดงการคูณของจํานวนหลายหลัก ๒ จํานวน ที่มีผลคูณไมเกิน
๖ หลัก และแสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน ๖ หลัก ตัวหารไมเกิน ๒ หลัก หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจํานวนนับ และ ๐ แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหา ๒ ขั้นตอนของจํานวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐
และ ๐ สรางโจทยปญหา ๒ ขั้นตอนของจํานวนนับ และ ๐ พรอมทั้งหาคําตอบ หาคําตอบและแสดงวิธีหา
คําตอบของโจทยปญหาการบวก การลบของเศษสวนและจํานวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหูคูณของอีกตัว
หนึ่ง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาการบวก การลบ
๒ ขั้นตอนของทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง
แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสรางมุมโดยใชโพรแทรกเตอร แสดงวิธีหา
คําตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จําแนกชนิดของมุม บอกชื่อ
มุม สวนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณแสดงมุม สรางรูป สี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกําหนดความยาวของดาน
และใชขอมูลจากแผนภูมิแทง ตารางสองทางในการหาคําตอบของโจทยปญหา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙, ป.๔/๑๐,
ป.๔/๑๑, ป.๔/๑๒, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔, ป.๔/๑๕, ป.๔/๑๖
ค ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ค ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒
ค ๓.๑ ป.๔/๑
รวม ๒๒ ตัวชี้วัด

๒๕
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
เขียนเศษสวนที่มีตัวสวนเปนตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหา
คําตอบของโจทยปญหาโดยใชบัญญัติไตรยางศ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษสวนและจํานวนคละ
แสดงวิ ธีห าคํ าตอบของโจทย ปญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส วน ๒ ขั้ นตอน หาผลคูณของ
ทศนิ ย ม ที่ ผ ลคู ณเป น ทศนิ ย มไม เ กิ น ๓ ตํ าแหน ง หาผลหารที่ ตั ว ตั้ งเป น จํ า นวนนั บ หรื อทศนิ ย มไม เ กิ น ๓
ตําแหนง และตัวหารเปนจํานวนนับ ผลหารเปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหา
การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหารอยละไมเกิน ๒
ขั้นตอน
แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาว น้ําหนัก ที่มีการเปลี่ยนหนวยและเขียนในรูป
ทศนิยม แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปยกปูน สรางเสนตรงหรือสวนของเสนตรงใหขนานกับเสนตรงหรือสวนของเสนตรงที่กําหนดให จําแนกรูป
สี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ เมื่อกําหนดความยาวของดานและขนาด
ของมุมหรือเมื่อกําหนดความยาวของเสนทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม
ใช ขอมู ล จากกราฟเส น ในการหาคํ าตอบของโจทย ป ญหา และเขี ย นแผนภู มิแท งจากข อมู ล ที่ เ ป น
จํานวนนับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ , ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙
ค ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ค ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ค ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
รวม ๑๙ ตัวชี้วัด

๒๖
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
เปรียบเทียบ เรียงลําดับ เศษสวนและจํานวนคละจากสถานการณตาง ๆ เขียนอัตราสวนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากขอความหรือสถานการณ โดยที่ปริมาณแตละปริมาณเปนจํานวนนับ หา
อัตราสวนที่เทากับอัตราสวนที่กําหนดให หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนับไมเกิน ๓ จํานวน แสดงวิธีหา
คําตอบของโจทยปญหาโดยใชความรูเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธของการบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษสวนและจํานวนคละ แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเศษสวนและจํานวนคละ ๒ – ๓ ขั้นตอน หา
ผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาการ
บวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาอัตราสวน ปญหารอยละ
๒ – ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและหาคําตอบของปญหาเกี่ยวกับแบบรูป
แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ความ
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม จําแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สรางรูปสามเหลี่ยมเมื่อ
กํ า หนดความยาวของด านและขนาดของมุ ม บอกลั กษณะของรู ป เรขาคณิ ต สามมิ ติ ช นิ ด ต า ง ๆ ระบุ รู ป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคําตอบของโจทยปญหา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙, ป.๖/๑๐, ป.๖/๑๑
ค ๑.๒ ป.๖/๑
ค ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ค ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔
ค ๓.๑ ป.๖/๑
รวม ๒๐ ตัวชี้วัด

๒๗

รายวิชา วิทยาศาสตร 1
รหัสวิชา ว11101

คําอธิบายรายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
เวลา 80 ชั่วโมง / ป

............................................................................................................................. ................................
ศึกษา วิเคราะห พืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณตางๆ สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ของสัตวในบริเวณที่อาศัยอยู หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช การทําหนาที่รวมกันของ
สวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย การจัดกลุมวัสดุตามสมบัติ การเกิดเสียงและทิศทาง การเคลื่อนที่ของเสียง
ปรากฏการณบนท องฟ าในเวลากลางวั นและกลางคืน ลักษณะภายนอกของหิ น การแก ปญหาโดยใชภาพ
สัญลั กษณ หรื อขอความ การเขี ยนโปรแกรมอย างง าย โดยใช สื่อซอฟต แวร การใช เทคโนโลยี ในการสร าง
จัดเก็บ เรียกใชขอมูล การใชคอมพิวเตอรและการดูแลรักษาอุปกรณ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจ ตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล การเปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ
เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 ป.1/1 , ป.1/2
มาตรฐาน ว 1.2 ป.1/1 , ป.1/2
มาตรฐาน ว 2.1 ป.1/1 , ป.1/2
มาตรฐาน ว 2.3 ป.1/1
มาตรฐาน ว 3.1 ป.1/1 , ป.1/2
มาตรฐาน ว 3.1 ป.1/1
มาตรฐาน ว 4.2 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5
รวม 15 ตัวชี้วัด

๒๘

รายวิชา วิทยาศาสตร 2
รหัสวิชา ว12101

คําอธิบายรายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
เวลา 80 ชั่วโมง/ป

.............................................................................................................................................................

ศึ กษา วิ เ คราะห ความต องการแสงและน้ํ าเพื่ อ การเจริ ญเติ บ โตของพื ช วั ฏ จั ก รชี วิ ต ของพื ช ดอก
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต สมบัติของวัสดุ การนําสมบัติของวัสดุไปประยุกตใชในการทําวัตถุใน
ชีวิตประจําวัน ประโยชนของการนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม การเคลื่อนที่ของแสงจากแหลงกําเนิดแสง การ
มองเห็นวัตถุโดยเสนอแนะแนวทางการปองกันอันตราย สวนประกอบของดิน การจําแนกชนิดของดินโดยใช
ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเปนเกณฑ การใชประโยชนจากดิน การแกปญหาโดยใชภาพ สัญลักษณหรือ
ขอความ การเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชสื่อซอฟตแวร การใชเทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ เรียกใชขอมูล
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจ ตรวจสอบ การสืบค น
ขอมูล การเปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ
เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
รวม 16

ว 1.2 ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3
ว 1.3 ป.2/1
ว 2.1 ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4
ว 2.3 ป.2/1 , ป.2/2
ว 3.2 ป.2/1 , ป.2/2
ว 4.2 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4
ตัวชี้วัด

๒๙

รายวิชา วิทยาศาสตร 3
รหัสวิชา ว13101

คําอธิบายรายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เวลา 80 ชั่วโมง / ป

.............................................................................................................................................................

ศึกษา วิเคราะห สิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษยและสัตว ประโยชนของ
อาหาร น้ํ า และอากาศ การดู แ ลตนเองและสั ต ว ใ ห ไ ด รั บ สิ่ งเหล านี้ อย า งเหมาะสม วั ฏ จั กรชี วิ ต ของสั ต ว
ส ว นประกอบของวั ต ถุ และการเปลี่ ย นแปลงของวั ส ดุ เ มื่ อทํ า ให ร อนขึ้ น หรื อทํ าให เ ย็ น ลง แรงที่ มี ต อการ
เปลี่ ย นแปลงการเคลื่ อนที่ ของวั ต ถุ แรงสั มผัส และแรงไม สั มผัส ที่ มีผ ลตอการเคลื่ อ นที่ ของวั ต ถุ การดึ งดู ด
ระหว างแม เ หล็ กกั บ วั ต ถุ ขั้ว แม เ หล็ ก การเปลี่ ย นพลั งงาน การทํ างานของเครื่องกํ าเนิ ด ไฟฟ า และแหล ง
พลังงานในการผลิตไฟฟา ประโยชนและโทษของไฟฟา วิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด และปลอดภัย เสนทาง
การขึ้นและตกของดวงอาทิตย การเกิดกลางวันกลางคืน และการกําหนดทิศ ความสําคัญของดวงอาทิตยตอ
สิ่งมีชีวิต สวนประกอบของอากาศ ความสําคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอสิ่งมีชีวิต
การปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชนและโทษของลม
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรู การสํารวจ ตรวจสอบ การสืบคนขอมูล
การเปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใช ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4
มาตรฐาน ว 2.1 ป.3/1 , ป.3/2
มาตรฐาน ว 2.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3, ป.3/4
มาตรฐาน ว 2.3 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3
มาตรฐาน ว 3.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3
มาตรฐาน ว 3.2 ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4
มาตรฐาน ว 4.2 ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4, ป3/5
รวม 25 ตัวชี้วัด

๓๐

คําอธิบายรายวิชา

รายวิชา วิทยาศาสตร 4
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
รหัสวิชา ว14101
เวลา 80 ชั่วโมง / ป
.............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห หนาที่ของราก ลําตน ใบ และดอกของพืชดอก สวนประกอบของพืชดอก ความ
แตกตางของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเปน กลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ไมใชพืชและสัตว จําแนกพืชออกเปน
พืชดอกและพืชไมมีดอก จําแนกสัตวออกเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดู กสันหลัง ลักษณะเฉพาะ
ของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา กลุมสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม ตัวอยางของสัตวในแตละกลุม สมบัติทางกายภาพของวัสดุจากการทดลองและระบุการนํา
สมบัติของวัสดุไปใชในชีวิตประจําวันโดยผ านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่นโดย
การอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอยางดานความแข็ง สภาพความยืดหยุน การนําความรอน
การนําไฟฟา ของวัสดุ สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ การสังเกต มวล การตองการที่อยู รูปรางและปริมาตร
ของสสาร เครื่องมือที่ใชวัดมวล และปริมาตรของสสาร ทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโนมถวงที่มีตอวัตถุ การใช
เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ําหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่
เปนตัวกลางโปรงใส ตัวกลางโปรงแสง และวัตถุทึบแสง ลักษณะการมองเห็นผ านวัตถุ แบบรูปเสนทางการขึ้น
และตกของดวงจันทร แบบจําลองอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของดวงจันทร และพยากรณ
รูปรางปรากฏของดวงจันทร แบบจําลองแสดงองคประกอบของระบบสุริยะ และเปรียบเทียบคาบ การโคจร
ของดาวเคราะหตาง ๆ จากแบบจําลอง
ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การอธิบายการทํางาน การคาดการณผลลัพธ จากปญหาอยาง
งาย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวร หรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาดและแกไขใช
อินเทอรเน็ตคนหาความรู รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ โดยใชซอฟตแวรที่หลากหลาย
เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผูอื่น
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล
การเปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ
สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ นํ า ความรู ไ ปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น มี จิ ต
วิทยาศาสตรมีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.2 ป.4/1
มาตรฐาน ว 1.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
มาตรฐาน ว 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
มาตรฐาน ว 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
มาตรฐาน ว 2.3 ป.4/1
มาตรฐาน ว 3.1 ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3
มาตรฐาน ว 4.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5
รวม 21 ตัวชี้วัด

๓๑

รายวิชา วิทยาศาสตร 5
รหัสวิชา ว 15101

คําอธิบายรายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เวลา 80 ชั่วโมง / ป

ศึกษา วิเคราะห โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต ซึ่งเปนผลมาจาก
การปรับ และความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
ในแต ล ะแหล ง ที่ อ ยู ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ
สิ่งไมมีชีวิต เพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิต โซอาหารและบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภค
ในโซ อ าหาร คุ ณ ค า ของสิ่ ง แวดล อ มที่ มี ต อ การดํ า รงชี วิ ต ของสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยมี ส ว นร ว มในการดู แ ลรั ก ษา
สิ่ ง แวดล อ ม ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมที่ มี ก ารถ ายทอดจากพ อ แม สู ลู ก ของพื ช สั ต ว และมนุ ษย ลั ก ษณะที่
คลายคลึงกันของตนเองกับพอแม การเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทําใหสสารรอนขึ้นหรือเย็นลง การละลาย
ของสารในน้ํา การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ผั น กลั บ ไม ได วิ ธี การหาแรงลั พธ ของแรงหลายแรงในแนวเดี ย วกั น ที่ ก ระทํ าต อวั ต ถุ อยู นิ่ ง
แผนภาพแสดงแรงที่กระทําตอวัตถุที่อยูในแนวเดียวกันและแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ การใชเครื่องชั่งสปริงใน
การวั ดแรงที่กระทํ าต อวั ตถุ ผลของแรงเสี ยดทานที่มีตอการเปลี่ย นแปลงการเคลื่ อนที่ของวั ตถุ การเขี ย น
แผนภาพแสดงแรงเสี ย ดทานและแรงที่ อ ยู ใ นแนวเดี ย วกั น ที่ กระทํ า ต อวั ต ถุ การได ยิ น เสี ย งผ า นตั ว กลาง
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงคอย
การวัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง ความแตกตาง
ของดาวเคราะหและดาวฤกษจากแบบจําลอง การใชแผนที่ดาวระบุตําแหนงและเสนทางการขึ้นและตกของ
กลุมดาวฤกษบนทองฟา แบบรูปเสนทางการขึ้นและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟาในรอบป ปริมาณน้ําในแต
ละแหลง ปริมาณน้ําที่มนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได แนวทางการใชนน้ําอยางประหยัดและการอนุ รักษ
น้ํา แบบจําลองการหมุนเวียนของน้ําในวัฏจักรน้ํา กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง และน้ําคางแข็ง จาก
แบบจําลอง และกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การอธิบายการ
ทํางาน การคาดการณผลลัพธจากปญหาอยางงาย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางงา ย โดยใชซอฟตแวร
หรื อสื่ อ และตรวจหาข อผิ ด พลาดและแกไข ใช อิน เทอรเ น็ต คน หาขอมูล ติ ดต อสื่อสารและทํางานร วมกั น
ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใช
ซอฟตแวรหรือบริการบนอินเตอรเน็ตที่หลากหลาย เพื่อแกป ญหาในชีวิตประจําวัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย มีมารยาท เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูล
หรือบุคคลที่ไมเหมาะสม
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล
การเปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4มาตรฐาน ว 1.3 ป5/1, ป5/2
มาตรฐาน ว 2.1 ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4มาตรฐาน ว 2.2 ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5
มาตรฐาน ว 2.3 ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4มาตรฐาน ว 3.1 ป5/1, ป5/2
มาตรฐาน ว 3.2 ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5
มาตรฐาน ว 4.2 ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5

๓๒
รวม 31 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา

รายวิชา วิทยาศาสตร 6
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รหัสวิชา ว16101
เวลา 80 ชั่วโมง / ป
.............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห สารอาหารประโยชนของสารอาหารแตละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน
การเลื อกรั บ ประทานอาหารให ได ส ารอาหารครบถ วนในสั ด ส ว นที่ เ หมาะสมกั บเพศและวั ย รวมทั้ งความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ แบบจําลอง ระบบยอยอาหาร หนาที่ของอวัยวะในระบบยอยอาหาร การยอยอาหารและ
การดูดซึมสารอาหาร ความสําคัญของระบบยอยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบยอยอาหารใหทํางาน
เปนปกติ การแยกสารผสม โดยการหยิบออก การรอน การใชแมเหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการ
ตกตะกอน วิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการแยกสาร การเกิดและผลของแรงไฟฟาซึ่งเกิดจากวัตถุ
ที่ผานการขัดถู สวนประกอบ หนาที่ ของวงจรไฟฟาแตละสวนอยางงาย แผนภาพการตอวงจรไฟฟาอนุกรม
และแบบขนาน การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและขนานดวยวิธีการที่เหมาะสม ประโยชน ขอจํากัด การเกิด
เงามืด เงามัว แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว แบบจําลองปรากฏการณสุริยุปราคา และ
จันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและการใชประโยชนในชีวิตประจําวัน กระบวนการเกิดหินอัคนี
หิ น ตะกอน และหิ น แปร แบบจํ า ลองวั ฏ จั ก รหิ น การใช ป ระโยชน ข องหิ น และแร ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
แบบจํ า ลองการเกิ ด ซากดึ ก ดํ า บรรพ ส ภาพแวดล อ มในอดี ต การเกิ ด ลมบก ลมทะเล และมรสุ ม จาก
แบบจําลอง ผลของมรสุมตอการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของ น้ําทวม การกัดเซาะ
ชายฝง ดินถลม แผนดินไหว สึนามิ ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย แนวทางการเฝาระวังและ
ปฏิบั ติต นให ปลอดภัยจากภัย ธรรมชาติ แบบจํ าลองอธิบ ายการเกิ ดและผลของปรากฏการณเ รือนกระจก
กิจกรรมที่กอใหเกิดแกสเรือนกระจก ผลกระทบของปรากฏการณเรือนกระจกลูกเห็บ
ใช เ หตุ ผ ลเชิ ง ตรรกะในการแก ป ญ หา การทํ า งาน การคาดการณ ผ ลลั พ ธ จากป ญ หาอย า งง า ย
ออกแบบ และเขี ย นโปรแกรมอยางง าย โดยใช ซอฟต แวร หรื อสื่อ และตรวจหาข อผิด พลาดและแก ไขใช
อินเทอรเน็ตคนหาความรู รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ โดยใชซอฟตแวรที่หลากหลาย
เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผูอื่น
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล
การเปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ
สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ นํ า ความรู ไ ปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น มี จิ ต
วิทยาศาสตรมีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5
มาตรฐาน ว 2.1 ป.6/1
มาตรฐาน ว 2.2 ป.6/1
มาตรฐาน 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
มาตรฐาน ว 3.1 ป.6/1 , ป.6/2
มาตรฐาน 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

๓๓
มาตรฐาน ว 4.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3, ป.6/4
รวม 30 ตัวชี้วัด
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ๑
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา 80 ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา
สังเกต ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล อภิปราย ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบเบื้องตนของ
ศาสนา ประโยชน ประวัติ ศาสดาของศาสนา สรุปใจความสําคัญของคัมภีร ความคิดหลักของศาสนา สรุป
หลักจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน วิธีปฏิบัติ การใชภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสําคัญ ฝก
ปฏิบัติการบริหารจิต การเจริญปญญาเบื้องตน เปรียบเทียบ การทําความดี ปฏิบัติตนตามคําแนะนํา รวบรวม
ขั้นตอน ของศาสนพิธี คุณลักษณะของการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย ความกลาหาญ ความเสียสละ การเคารพสิทธิและหนาที่ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น การแกปญหา
ความขัดแยงในครอบครัว กฎ กติกา ความหมาย ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชนของรายรับ-รายจาย
ตนทุนผลประโยชนที่ไดรับทรัพยากรในทองถิ่น ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของครอบครัวและชุมชน การ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ ในชีวิตประจําวัน ลักษณะทางกายภาพของบาน โรงเรียน และชุมชน
องคประกอบของ แผนผัง การเขียนแผนที่เบื้องตนอยางงาย ทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน ผลเสียการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางสังคม การสรางสรรค สิ่งแวดลอม การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และทางสังคม โดยใชกระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม
และกระบวนการแกปญหา
เพื่อให เกิด ความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบั ติในการดํ าเนิ นชี วิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลั กษณะอั นพึ งประสงคในด านรักชาติ ศาสน กษั ตริ ย ซื่ อสั ตย มีวิ นัย ใฝ เรี ยนรู รั กความเป นไทย มีจิ ต
สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก
สามารถนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
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

๓๔

ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 80 ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
สังเกต ศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูล อภิปราย ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบเบื้องตนของ
ศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีร และการใชภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม การ
บําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยูรวมกันอยางเปนสุข ศาสนพิธี และ
พิธีกรรมในวันสําคัญของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปญญาเบื้องตน การทําความดีของบุคคลใน
ครอบครัว และโรงเรียน การปฏิบัติตนตามคําแนะนําเกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม การเปน
พลเมืองดี ในสังคมประชาธิปไตย การยอมรับ การเคารพสิทธิ และหนาที่ของตนเอง เปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว สิทธิของบุคคลที่พึงไดรับการคุมครอง การขัดเกลาของสังคม คานิยม ความเชื่อ ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถิ่น ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหนาที่ของตนเอง การ
แกปญหาความขัดแยง ขอตกลง กฎ กติกา ระเบียบในโรงเรียน ความหมาย และความสําคัญของรัฐธรรมนูญ
ประโยชนของรายรับ –รายจายของครอบครัว ตัดสินใจเลือกอยางเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของ
ชุมชน การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ ประโยชนของธนาคาร ภาษีที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน
ลักษณะทางกายภาพ องคประกอบของแผนผังแผนที่ ตําแหนง ระยะทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติรูคุณคาของ
ธรรมชาติ การสรางสรรคสิ่งแวดลอมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากรกับสิ่งแวดลอม การฝกสังเกตสิ่ง
ตางๆรอบตัว โดยใชกระบวนการสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา
เพื่อให เกิด ความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบั ติในการดํ าเนิ นชี วิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลั กษณะอั นพึ งประสงคในด านรักชาติ ศาสน กษั ตริ ย ซื่อสั ตย มีวิ นัย ใฝ เรี ยนรู รั กความเป นไทย มีจิ ต
สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชี วิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
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

๓๕
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 80 ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
สังเกต ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปใจความสําคัญความหมาย
ความสําคัญ องคประกอบของศาสนา ประโยชน ประวัติศาสดาของศาสนา ภาษา ที่ใชในคัมภีรของศาสนาที่
ตนนับถือ หลักจริยธรรมในการพั ฒนาตน การบําเพ็ญประโยชนต อครอบครั ว โรงเรีย น วิธีปฏิบั ติ
เกี่ยวกับ ศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสําคัญของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปญญา สติ สัมปชัญญะ ความ
รําลึกได ความรูตัว ชื่นชมการทําความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน ศีลธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
งาม การเปนพลเมืองดีในสังคม ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิและหนาที่ของ ตนเอง บทบาทสิทธิ เสรีภาพ
หนาที่ สถานภาพ สิทธิของบุคคลที่พึงไดรับการคุมครอง การขัดเกลาของสังคม คานิยม ความเชื่อ ประเพณี
การอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา ของทองถิ่น การสรางความดี การแกปญหาความขัดแยง กฎ กติกา
ระเบียบในชุมชน ความสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รายรับ–รายจาย ผลประโยชนที่ผูบริโภคไดรับการ
ตัดสินใจเลือกอยางเหมาะสม ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพในชุมชนการแลกเปลี่ยน สินคาและบริการ
ความสําคัญของธนาคาร ภาษีที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน องคประกอบทางกายภาพ ลักษณะ ความเกี่ยวของ
แผนผัง แผนที่ ตําแหนง ระยะทิศทาง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งพาอาศัยกัน
สิ่งแวดลอมทางสังคม การอนุรักษ การใชพลังงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การรูจักสังเกตสิ่งตางๆรอบตัว
โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและ
แกปญหา
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลั กษณะอั นพึ งประสงคในด านรักชาติ ศาสน กษั ตริ ย ซื่อสั ตย มีวิ นัย ใฝ เรี ยนรู รั กความเป นไทย มีจิ ต
สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
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

๓๖
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
สังเกต ศึกษาคนควา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมขอมูล สืบคน ขอมูลสรุปใจความ
สําคัญเกี่ยวกับความสําคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธ คัมภีรทางศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของ
ศาสนา การบริหารจิตและเจริญปญญา ชื่นชมการทําความดีของบุคลากรในสังคม แปลความหมายในคัมภีร
ศาสนาที่ตนนับถือ เสนอแนวทางการกระทําของตนเองและผูอื่นในฐานะพลเมืองดีของสังคม สิทธิเด็ก เพื่อ
ปองกันตัวเองและสังคม เปรียบเทียบความแตกตางของวัฒนธรรมในทองถิ่นการยอมรับคุณคาของกันและกัน
การรวมกลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ชื่นชมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
การรวมกลุมภาครั ฐและเอกชนเพื่อพั ฒนาท องถิ่น อํ านาจอธิ ปไตย ปฏิ บัติ ตามกฎหมายในชี วิต ประจํ าวั น
วิเคราะห ผูผลิต ผูบริโภค วิธีการของเศรษฐกิจ การหารายได การออม การลงทุน ผลผลิตทางดานเศรษฐกิจ
การตลาด การธนาคาร สถาบันการเงินอื่น ๆ ภาษีที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน การพึ่งพา การแขงขันทางดาน
เศรษฐกิจ ปรากฏการณตาง ๆ แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ความแตกตางของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและ
แกปญหา
เพื่อให เกิด ความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบั ติในการดํ าเนิ นชี วิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลั กษณะอั นพึ งประสงคในด านรักชาติ ศาสน กษั ตริ ย ซื่อสั ตย มีวิ นัย ใฝ เรี ยนรู รั กความเป นไทย มีจิ ต
สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
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

๓๗
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
สังเกต ศึกษาคนควา วิเคราะห อภิปราย สนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมขอมูล สืบคน
ขอมูล สรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตรความสําคัญของศาสนา ศาสดา และ
คั ม ภี ร ท างศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ หลั ก ธรรมของศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ
เพื่ อ เข า ใจในการพั ฒ นาตนและ
สังคม ความหมาย การบริหารจิต และเจริญปญญา ชื่นชมการทําความดีของตนเองและบุคคลในสังคม และ
แนวปฏิบัติในการชื่นชม การทําความดีของบุคคลสําคัญกลุมเพื่อน ประโยชนของการบริหารจิตและเจริญ
ปญญาของศาสนาที่ ต นนั บ ถือ กระบวนการประชาธิ ปไตยในการทํ างานร ว มกัน ในครอบครั ว โรงเรี ย น
ชุมชน การปฏิบัติตน ตามสิทธิ หนาที่ เสรีภาพในฐานะพลเมืองดีของประเทศ การดําเนินชีวิต ความแตกตาง
ของวัฒนธรรมในกลุมคนในภูมิภาค การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
โครงสรางการปกครองประเทศ ซึ่งมีทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวาง คนกับการปกครองประเทศ ความสําคัญในกฎหมายในชีวิตประจําวัน หนาที่ของผูผลิต และผูบริโภค
ความหมายของระบบสินเชื่อ ผลดีผลเสียตอภาวะ การเงิน การเลือกของผูบริโภค ผลกระทบตอทรัพยากรที่มี
อยู ระบบสหกรณ การบริหารทางดานเศรษฐกิจ บทบาทการใชเงินในทองถิ่นการบริการต างๆ ของธนาคาร
และสถาบันการเงินในตางประเทศ ผูบริโภค ผูยืมและนักธุรกิจ การจัดหาแหลงรายไดของรัฐ ความ
เชี่ยวชาญ ชํานาญดานจํานวนปริมาณสินคารวมทั้งที่ผลิตการซื้อมาทางเศรษฐกิจ การใชแผนที่ในทองถิ่น
ตางๆ ลักษณะความแตกตาง ผลกระทบของสิ่งแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตในภูมิภาคตาง ๆ ของ
ไทยกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ผลกระทบจากการกระทําของมนุษยที่มีตอสิ่งแวดลอม การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห
กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา
เพื่อให เกิด ความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบั ติในการดํ าเนิ นชี วิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลั กษณะอั นพึ งประสงคในด านรักชาติ ศาสน กษั ตริ ย ซื่อสั ตย มีวิ นัย ใฝ เรี ยนรู รั กความเป นไทย มีจิ ต
สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสั งคมโลก สามารถนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
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

๓๘
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
สังเกต ศึกษาคนควา วิเคราะห อภิปราย สนทนา ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมขอมูลสืบคน
ขอมูลความสําคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท ๓ การทําความดีของบุคคลในประเทศ
การสวดมนต แผเมตตาของศาสนาที่ตนนับถือ สรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแตปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน ประวัติศาสดา ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลา ศาสนิกชนตัวอยาง ศาสนพิธี
สถานที่ในศาสนสถาน ศาสนิกชนที่ดี ประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา การบริหารจิตและเจริญปญญาวันสําคัญทางศาสนา การกระทําที่แสดงถึงคุณลักษณะของการเปน
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย สิทธิเด็กที่พึงไดรับการคุมครองตามสิทธิมนุษยชน บทบาทหนาที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบของตนเอง บรรทั ด ฐานทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม สั ญ ลั ก ษณ
เอกลั ก ษณ ค า นิ ย ม
ประเพณี วัฒนธรรมในทองถิ่น อํานาจอธิปไตยและการมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กฎหมายในชีวิตประจําวัน การเลือกใชทรัพยากรที่มีผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอม การเพิ่มรายไดเงินออมจาก
การลงทุน สิทธิและการคุมครองผูบริโภค เศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ การบริหาร ดานการผลิต และ
การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ บทบาทการใชเงินและการบริการดานการเงินตางประเทศ การจัดเก็บภาษี การกูยืม
เงินจากตางประเทศ แผนที่ชนิดตางๆ การกระทําที่สงผลดีและผลเสียตอสิ่งแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม
รวมทั้งผลกระทบจากการที่มนุษยเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในดานบวกและดานลบ การกระทําที่มีสวนชวย
แก ป ญหา และเสริ ม สภาพแวดล อ มในท อ งถิ่ น โดยใช กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห
กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา
เพื่ อ ให เ กิ ด ความรู ความเข าใจ สามารถนํ าไปปฏิ บั ติ ใ นการดํ าเนิ น ชี วิ ต มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มี
คุณลั กษณะอั นพึ งประสงคในด านรักชาติ ศาสน กษั ตริ ย ซื่อสั ตย มีวิ นัย ใฝ เรี ยนรู รั กความเป นไทย มีจิ ต
สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ส 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
ส ๑.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔
ส ๒.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕
ส ๒.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓
ส ๓.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓
ส ๓.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒
ส ๕.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒
ส ๕.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓
รวม ๘ มาตรฐาน ๓๑ ตัวชี้วัด

๓๙
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและใชปฏิทินในการบอกวัน เดือน ป ที่ใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ
คําที่แสดงชวงเวลาเพื่อใชเลาเหตุการณปจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเชา ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ํา และ
เรียงลําดับเหตุการณในชีวิตประจําวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใชทักษะการสังเกต การบอกเลา การเชื่อมโยง
เพื่อใหสามารถใชเวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณในปจจุบันและใชคําแสดงชวงเวลาเรียงลําดับเหตุการณที่
เกิดขึ้นได
รูวิธีสืบคนประวัติความเปนมาของตนเองและครอบครัวอยางงายๆโดยสอบถามผูเกี่ยวของและการ
บอกเลาเรื่องราวที่สืบคนได โดยใชทักษะการสอบถาม การรวบรวมขอมูล การสรุปความ การเลาเรื่อง เพื่อฝก
ทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตรในการสืบคนเรื่องราวจากแหลงขอมูล(เชนบุคคล)และบอกเลา
ขอเท็จจริงที่คนพบไดอยางนาสนใจ
ศึกษาการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดลอมสิ่งของเครื่ องใชห รือการดํ าเนิ นชี วิต ของตนเองในสมั ย
ปจจุบัน กับสมัยของพอแม ปูยา ตายายที่เปนรูปธรรมและใกลตัวผูเรียน เตารีด (การรีดผาดวยเตาถานกับเตา
ไฟฟา) หมอหุงขาว (การหุงขาวที่เช็ดน้ําดวยฟนหรือถานกับหมอหุงขาวไฟฟา) เกวียนกับรถยนต (การเดินทาง)
ถนน บ านเรื อน การใช ควายไถนากั บ รถไถนา รวมทั้ งเหตุ การณ สํ าคั ญของครอบครั ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต ที่ มี
ผลกระทบตอตนเองในปจ จุบัน ( การยายบาน การยายโรงเรียน การเลื่อนชั้นเรีย น การไดรับ รางวัล การ
สูญเสียบุคคลสําคัญของครอบครัว) โดยใชทักษะการสังเกต การใชเหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การ
ยกตัว อยาง และการบอกเลา เพื่อใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความสําคัญของอดีต ที่มีต อ
ปจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสัญลักษณของชาติไทย ไดแก ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี ภาษาไทย อั ก ษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต ง กายแบบไทย วั ฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนไดถูกตองตามกาลเทศะ รวมทั้งรูจักสถานที่สําคัญซึ่งเปนแหลง
วัฒนธรรมในชุมชน ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ และสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจในทองถิ่น ที่ใกลตัวผูเรียนและ
เห็นเปนรูปธรรม โดยใชทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอยาง
ถูกตอง เพื่อกอใหเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเปนไทย ทองถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ตระหนักและเห็นคุณคาที่จะธํารงรักษาและสืบทอดตอไป
มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓
ส ๔.๒ ป ๑/๑ , ป ๑/๒
ส ๔.๓ ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ป ๑/๓
รวม ๓ มาตรฐาน ๘ ตัวชี้วัด

๔๐
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
รูจักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณสําคัญในอดีตและ
ปจจุบัน รวมทั้ง การใชคําที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุงนี้, เดือนนี้
เดือนกอน เดื อนหนา, ป นี้ ปกอน ปหน า ในการอธิบ ายเหตุ การณที่เ กิด ขึ้น โดยใช ทักษะการสั งเกต การ
สอบถาม เชื่อมโยง เรียงลําดั บ การเลาเรื่อง การรวบรวมขอมูล การอธิบาย เพื่อใหสามารถใช วันเวลา
เรียงลําดับเหตุการณสําคัญไดถูกตอง วาเหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณใดเกิดหลัง
รู วิ ธี สื บ ค น เหตุ การณ ที่เ กิ ด ขึ้ น ในครอบครั ว โดยใช ห ลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แก ภาพถ าย สู ติ บั ต ร
ทะเบียนบาน เครื่องมือเครื่องใช มาอธิบายเรื่องราวตาง ๆ และวิธีสืบคนขอมูลในชุมชนอยางงาย ๆ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในดานตางๆ จากอดีตถึงปจจุบัน ทางดานการประกอบ
อาชีพ การแตงกาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนีย มประเพณีในชุมชน เขาใจสาเหตุและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน สามารถเรียงลําดับเหตุการณที่สืบคนไดโดยใชเสนเวลา ฝกทักษะ
การสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห การอธิบายอยางมีเหตุมีผล ทําผังความคิดและการจัดนิทรรศการ
เพื่อใหเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตรใน เรื่องเกี่ยวกับการใชหลักฐานทางประวัติศาสตรสืบคนเรื่องราวในอดีต
และเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา อยางตอเนื่อง มีความเขาใจชุมชนที่มีความแตกตางและ
สามารถปรับตัวอยูในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศึกษา สืบคนประวัติและผลงานของบุคคลที่ทําประโยชนตอทองถิ่นหรือ ประเทศชาติ ในดานการ
สรางสรรควัฒนธรรม /การสรางความเจริญรุงเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษไว การทําความเคารพแบบไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย
ดนตรีไทย โดยใชทักษะการสืบคนการสังเกต การอาน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การใชเหตุผล การ
อธิ บ าย และการนํ า เสนอ เพื่ อ ให เ ห็ น คุ ณ ค า และแบบอย างการกระทํ า ความดี ข องบรรพบุ รุ ษ ที่ ไ ด ส ร า ง
ประโยชน ใหทองถิ่ นและประเทศ เกิดความรั ก และความภาคภู มิใจในความเปน ไทย วัฒนธรรมไทย ภู มิ
ปญญาไทย และธํารงความเปนไทย
มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป ๒/๑ , ป ๒/๒
ส ๔.๒ ป ๒/๑ , ป ๒/๒
ส ๔.๓ ป ๒/๑ , ป ๒/๒
รวม ๓ มาตรฐาน ๖ ตัวชี้วัด

๔๑
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความหมายและที่ ม าของศั ก ราชที่ ป รากฏในปฏิ ทิ น ได แ ก พุ ท ธศั ก ราช คริ ส ต ศั ก ราช
(ถาเปนชาวมุสลิม ใหศึกษาฮิจเราะหศักราชดวย) วิธีการเทียบคริสตศักราชกับพุทธศักราช และใชศักราชใน
การบันทึกเหตุการณสําคัญที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว ปเกิดของผูเรียน เหตุการณสําคัญของตนเอง
และครอบครั ว โดยใช ทักษะการเปรี ยบเที ย บ การคํ านวณ การเชื่ อมโยง การอธิ บ าย เพื่ อให มีพื้น ฐานใน
การศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณตามกาลเวลา สามารถเรียง ลําดับเหตุการณไดถูกตอง วาเหตุการณใดเกิด
กอน เหตุการณใดเกิดหลังอันเปนทักษะที่จําเปนในการศึกษาประวัติศาสตร
รูวิธีสืบคนเหตุการณสําคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใชหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ รูปภาพ
แผนผังโรงเรียน แผนที่ชุมชน หองสมุดโรงเรียน แหลงโบราณคดี – ประวัติศาสตรในทองถิ่น สามารถใช
เสนเวลา (Timeline) ลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน โดยใชทักษะการสํารวจ การสังเกต
การสอบถาม การอ า น การฟ ง การเล า เรื่ อ ง การสรุ ป ความ เพื่ อ ฝ ก ทั ก ษะพื้ น ฐานของวิ ธี ก ารทาง
ประวั ติ ศาสตร ใ นการสื บ ค น เรื่ องราวรอบตั ว อย างง าย ๆ โดยการใช ห ลั กฐานและแหล งข อมู ล ที่ เ กี่ ย วข อ ง
สามารถนําเสนอเรื่องราวที่คนพบไดตามลําดับเวลา
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปจจัยที่ทําใหเกิดวัฒ นธรรมและ
ประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางภูมิศาสตร( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปจจัยทาง
สังคม (ความเจริญ ทางเทคโนโลยี เชื้ อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การคมนาคม ความปลอดภั ย ) ศึกษาและ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง
และชุมชนใกลเคียง ในเรื่องความเชื่อและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถิ่น การแตงกาย โดยใชทักษะการ
อาน การสอบถาม การสังเกต การสํารวจ การฟง การสรุปความ เพื่อใหเกิดความเขาใจและภูมิใจในชุมชนของ
ตนเอง ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม เขาใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางสันติสุข รวมอนุรักษสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริยผู สถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ตามลําดับ ไดแก พอขุนศรีอินทราทิตย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
(พระเจาอูทอง) สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ศึกษา
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาหัวอยูภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสวนปกปองประเทศชาติ
ไดแก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทาวเทพกระษัตรี – ทาวศรีสุนทร ชาวบานบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก
ทาวสุรนารี เปนตน โดยใชทักษะการอาน และสอบถาม การฟง การสรุปความ การเขียน การเลาเรื่อง เพื่อให
เขาใจความเปนมาของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอยางการเสียสละเพื่อชาติ และธํารง
ความเปนไทย
มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป ๓/๑, ป ๓/๒, ป ๓/๓ ส ๔.๒ ป ๓/๑, ป ๓/๒
ส ๔.๓ ป ๓/๑, ป ๓/๒, ป ๓/๓
รวม ๓ มาตรฐาน ๘ ตัวชี้วัด

๔๒
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย วิธีการนับ และการใชชวงเวลาเปนทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ
การแบงยุคสมัยในทางประวัติศาสตรของมนุษยชาติที่แบงเปนสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร
รวมทั้งชวงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตรไทย สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร ตัวอยางการใชชวงเวลาในเอกสารตาง ๆ โดยใชทักษะการอาน การสํารวจ การวิเคราะห
การคํานวณ เพื่อใหใชชวงเวลาในการบอกเลาเรื่องราวไดถูกตอง และเขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาที่
ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร
ศึกษาลักษณะสําคัญ และเกณฑการจําแนกหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ใชในการศึกษาความเปนมา
ของทองถิ่น อยางงาย ๆ ตัวอยางของหลักฐานที่พบในทองถิ่ นทั้ง หลักฐานชั้นตนกับชั้นรอง หลักฐานที่เปน
ลายลักษณอักษร กับไมเปน ลายลักษณอักษร โดยใชทักษะการสํารวจ การวิเคราะห การตรวจสอบขอมูล
การจําแนก การตีความ เพื่อฝกทักษะการสืบคนขอมูลดวยวิธีการทางประวัติศาสตร
ใชหลักฐานทางประวัติศาสตรในการศึกษาปจจัย การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติใน
สมัยกอนประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยสังเขป การกอตั้งอาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย ไดแก ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค เปนตน โดยใชทักษะการสํารวจ การวิเคราะห การตีความ
การสรุปความ เพื่อใหเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน
ศึกษาประวัติ ศาสตร เ ปน มาของชาติ ไทยในสมั ย สุ โขทั ยโดยสังเขป ในเรื่ อ งเกี่ ยวกั บ การสถาปนา
อาณาจักร พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญ ไดแก พอ
ขุนศรีอินทราทิตย พอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปญญาไทยใน
สมัยสุโขทัยที่นาภาคภูมิใจ ซึ่งเปนผลใหอุทยานประวัติศาสตรในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยไดรับการยกยองเปน
มรดกโลก โดยใชทักษะการอาน การสํารวจ การสืบคน การวิเคราะหการตีความ เพื่อเขาใจความเปนมา
ของชาติไทยในสมัยสุโขทัย รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัย เกิดความ
รักและความภูมิใจในความเปนไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ไดปกปอง และ
สรางสรรคความเจริญใหบานเมือง ตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอถึงปจจุบัน
มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓
ส ๔.๒ ป ๔/๑, ป ๔/๒
ส ๔.๓ ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓
รวม ๓ มาตรฐาน ๘ ตัวชี้วัด

๔๓
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

สื บ ค น ความเป น มาของท อ งถิ่ น โดยใช ห ลั ก ฐานหลากหลาย ด ว ยการตั้ ง ประเด็ น คํ า ถามทาง
ประวั ติศาสตร ที่เกี่ ยวของกับ ทองถิ่น ความเป นมาของชื่อหมูบาน ชื่ อตําบล ชื่อถนน ความเปนมาของ
สถานที่ สํ า คั ญ ความเป น มาของขนบธรรมเนี ย มประเพณี ใ นท อ งถิ่ น รู จั ก แหล ง ข อ มู ล หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตรที่อยูในทองถิ่น สามารถรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวของ รูจักวิเคราะหตรวจสอบขอมูล
อย างง ายๆ เข าใจความแตกต างระหว างความจริ งกั บ ข อเท็ จ จริ งที่ ป รากฏในข อมู ล จากหลั กฐานต าง ๆ
แยกแยะความคิดเห็นกับขอเท็จจริงที่อยูในขอมูลได โดยใชทักษะการสังเกต การสอบถาม การสํารวจ การ
เปรี ยบเทีย บ การวิ เ คราะห การเชื่อมโยง และการสังเคราะห อย างง าย ๆ เพื่อฝ กฝนทักษะวิธี การทาง
ประวั ติศาสตรวิเ คราะหเหตุ การณ ที่เกิด ขึ้นในทองถิ่ นอย างเป นระบบ สามารถใชขอมูลข าวสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ศึ ก ษาการเข ามาและอิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมอิ น เดี ย และจี น ในดิ น แดนไทยและภู มิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป ไดแก การปกครอง การนับถือศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา
อาหาร และการแตงกาย ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติ ทั้งตะวันตกและตะวันออกที่มี ตอสังคมไทย
ในปจจุบันโดยสังเขป โดยใชทักษะการอาน การสืบคนขอมูล การสังเกต การเปรียบเทียบ การวิเคราะห
การเชื่อมโยง เพื่อใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปจจุบัน และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีทั้งความคลายคลึงและความแตกตาง เพื่อใหเกิดการยอมรับในความ
แตกตางทางวัฒนธรรมและอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปจจัยที่
สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป ประวัติและผลงานบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ไดแก สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณมหาราช ชาวบานบางระจัน สมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช และภูมิปญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี ที่นาภาคภูมิใจ ควรคาแกการอนุรักษไว
ซึ่งเปนผลใหพระนครศรีอยุธยาไดรับการยกยองเปนมรดกโลก ไดแก ทางดาน ศิลปกรรม วรรณกรรม และ
การคา โดยใชทักษะการอาน การสืบคนขอมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห การอธิบาย การสรุปความ การ
เรียงความ เพื่อใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย ตระหนักและเห็นความสําคัญที่จะธํารง
รักษาความเปนไทยสืบตอไป
มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ส ๔.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ส ๔.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป ๕/๓, ป.๕/๔
รวม ๓ มาตรฐาน ๙ ตัวชี้วัด

๔๔
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาความหมายและความสํ าคั ญ ของวิ ธี การทางประวั ติ ศาสตร อ ย างง าย ๆ และใช วิ ธี การทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณสําคัญตามลําดับขั้นตอนอยางเปนระบบ ไดแก การตั้ง
ประเด็น ศึกษาเรื่องราวที่ต นสนใจ การสํ ารวจแหล งขอมูลที่ เกี่ ยวข อง การรวบรวมขอมู ลจากหลักฐานที่
หลากหลาย การวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูล การตีความ การเรียบเรียงและนําเสนอความรูที่คนพบ
ไดอยางนาสนใจ โดยใชทักษะ การสํารวจ การอาน การเปรียบเทียบ การวิเคราะห การสังเคราะห การ
อธิบาย การสรุปความ การเขียนเรียงความ การจัดทําโครงงานและการจัดนิทรรศการ เพื่อฝกทักษะการ
สืบคนเหตุการณสําคัญดวยวิธีการทางประวัติศาสตร
ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพื่อนบานในปจจุบันโดยสังเขป เชื่อมโยง และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาความเปนมา และความสัมพันธของกลุมอาเซียนโดยสังเขป โดยใชทักษะ
การอาน การสํารวจ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห เพื่อใหเขาใจพัฒนาการของประเทศเพื่อนบานที่มี
ความสัมพันธกับประเทศไทย เกิดความเขาใจอันดีระหวางประเทศ ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม
และอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
ศึกษาประวัติศาสตร ความเปน มาของชาติไทยในสมัย รัตนโกสินทร ในเรื่องเกี่ยวกั บการสถาปนา
อาณาจักร ปจ จัยที่สงเสริมความเจริ ญรุงเรืองทางเศรษฐกิ จและการปกครอง พั ฒนาการทางดานตาง ๆ
โดยสังเขป ผลงานของบุคคลสําคัญ ไดแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวร
ราชเจามหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และภูมิปญญาไทยที่สําคัญที่นาภาคภูมิใจ
ควรคาแกการอนุรักษไว โดยใชทักษะการอาน การสืบคนขอมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห เพื่อใหเกิด
ความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ บรรพบุรุษที่ไดปกปอง
และสรางสรรคความเจริญใหบานเมืองตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอถึงปจจุบัน
มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป ๖/๑, ป ๖/๒
ส ๔.๒ ป ๖/๑, ป ๖/๒
ส ๔.๓ ป ๖/๑, ป ๖/๒, ป ๖/๓, ป ๖/๔
รวม ๓ มาตรฐาน ๘ ตัวชี้วัด

๔๕
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาฯ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
วลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
รูเขาใจธรรมชาติการเจริญเติบโต การพัฒนาการของมนุษย อธิบายหนาที่ของอวัยวะภายนอกดูแล
รักษา เห็นคุณคาความรักความผูกพัน ชื่นชอบภูมิใจในตนเอง ทั้งสมาชิกในครอบครัว รูเขาใจความแตกตาง
ระหวางเพศหญิ ง -ชาย มี ทักษะในการดํ าเนิ นชี วิ ต การเคลื่อนไหวทางกายสอดคล องกั บ อุป กรณ ป ระกอบ
กิจกรรม การเลนเกมกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจ จิตวิญญาณ เสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพ มี
ความสามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปฏิบัติตนตามคําแนะนํา การเจ็บปวยของตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ปจจัยเสี่ยง ตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด ความรุนแรง การพูด ทาทาง ขอความชวยเหลือ การ
เกิดเหตุราย ที่จะเกิดขึ้น ทั้งที่บานที่โรงเรียน
มีความสามารถในการปองกัน ดูแล รักษา การตั ดสิน ใจ และการแก ปญหาง ายๆ ของตนเอง และ
ครอบครัว มีความนิยมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก ตอการดําเนินชีวิตตามธรรมชาติสอดคลองกับ
ชีวิตประจําวัน
รูเขาใจเห็นคุณคาของการเลนเกมกิจกรรมกีฬาพื้นบาน นันทนาการ การทองเที่ยว อาหารพื้นบาน
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเจ็บป วยโรคในหมูบานนําไปใชในชีวิตประจําวัน
สามารถนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป๑/๑ , ป๑/๒
พ ๒.๑ ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓
พ ๓.๑ ป๑/๑ , ป๑/๒
พ ๓.๒ ป๑/๑ , ป๑/๒
พ ๔.๑ ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓
พ ๕.๑ ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓
รวม ๖ มาตรฐาน ๑๕ ตัวชี้วัด

๔๖
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาฯ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
รูเขาใจธรรมชาติการเจริญเติบโต เห็นคุณคาของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา มีทักษะในการดําเนิน
ชีวิต การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลมเกมกีฬาไทยสากล มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ การสราง
สุขภาพ สมรรถภาพ การปองกันโรค หลีกเลี่ยงสารเสพติด การใชยา การเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต ดูแลรักษาอวัยวะภายใน รูหนาที่บทบาทของตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน เขาใจความ
แตกตางเพศหญิงเพศชาย มีความภูมิใจในเพศตนทั้งหญิงชาย การเลนเกม กีฬา การเคลื่อนไหวรางกายอาศัย
อุป กรณไดด วยตนเอง กลุ มอยางสนุ กสนาน ตามกฎ กติ กา มี วินั ยในการเลือกอาหารที่มีประโยชน การมี
สุขภาพดี การดูแลการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บปวย บาดเจ็บ การใชยา เลี่ยงสารเสพติด ความรุนแรง ปฏิบัติตน
ตามสัญลักษณ พฤติกรรมเสี่ยงไดอยางปลอดภัย
รูเขาใจหนาที่ การดูแล เสริมคุณคาตนเอง สังคม ครอบครัว เพื่อน การมีพฤติ กรรมกอใหเกิดความมี
สุขภาพกาย การอยูรวมกัน การเสริมสรางสุขภาพดี การดูแล เกิดการเจ็บปวย อุบัติเหตุเบื้องตน มีคานิยมมี
คุณธรรม ในการดําเนินชีวิต สอดคลองกับธรรมชาติ ชวยใหมีความปลอดภัยในชีวิต
รูเขาใจเห็นคุณคาของการเลนเกมกิจกรรมกีฬาพื้นบาน นันทนาการ มีกฎระเบียบกติกา มีความรู
ความเขาใจการทองเที่ยว อาหารพื้นบาน ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเจ็บปวยโรคในหมูบานรูจักชื่อและอาการของ
โรคนําไปใชในชีวิตประจําวัน
สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓
พ ๒.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔
พ ๓.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒
พ ๓.๒ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒
พ ๔.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕
พ ๕.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕
รวม ๖ มาตรฐาน ๒๑ ตัวชี้วัด

๔๗
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาฯ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
เขาใจลักษณะการเจริญเติบโต ความแตกตาง สัมพันธ ภาพในครอบครัว กลุมเพื่อน สรางสัมพันธภาพ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนําไปสา การลวงละเมิดทางเพศ มีการควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย ทําอยูกับที่ และ
รอบทิศทาง การใชอุปกรณในการออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬา ปฏิบัติตนอยา งสม่ําเสมอ มีวินัย มีความ
ถนัด รูจักจุดเดนจุดดอยของตนเอง รูเขาใจการละเลนกีฬาพื้นเมือง อธิบายการปองกันการแพรกระจายของ
โรค การเลือกอาหารตามสัดสวนรูวิธีปองกันโรค เขาใจวิธีการแปรงฟนไดอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิต
ทั้งการขอความชวยเหลือจากบุคคล เมื่อเกิดเหตุราย อุบัติเหตุ ทั้งการใชยา เวนสารเสพติด ลดความรุนแรง ทั้ง
ที่บานและที่โรงเรียน
ปฏิบัติตนในการรูเข าใจอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของมนุษย ความแตกตางทั้งรางกาย อารมณให
เหมาะสมกับวัย การตัดสินใจ แกปญหางายๆ จากใกลตัว บาน โรงเรียน มีเจตคติที่ ดี มีคุณธรรม จิตสํานึก
ความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น
รูเขาใจวิธีการกิจกรรมการเลนกีฬาพื้นบาน นันทนาการ การทองเที่ยว อาหารพื้นบาน รูวิธีรักษาการ
เจ็บปวยของโรคในตําบล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของการเลนเกมนําไปใชในชีวิตประจําวัน สามารถนํา
ความรู ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน โ ดยใช ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและสามารถนํ าไปประยุ ก ต ใช กั บ
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป. ๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓
พ ๒.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓
พ ๓.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒
พ ๓.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒
พ ๔.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, ป. ๓/๕
พ ๕.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓
รวม ๖ มาตรฐาน ๑๘ ตัวชี้วัด

๔๘
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาฯ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
รูเขาใจหนาที่ของอวัยวะตางๆ เห็นความสําคัญของการทํางานของอวัยวะ สามารถปองกันดูแลอวัยวะ
การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา รูวิธีการแกไขปญหา
และการปองกันปญหาที่เกิดขึ้น เขาในบทบาทหนาที่ของตนเองตอครอบครัว เห็นคุณคาและความสําคัญของ
เพศชาย เพศหญิง สามารถควบคุมตนเองและขณะปฏิบัติการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การกีฬา เลมเกม มี
สวนรวมในกิจกรรมกีฬากับชุมชน ปฏิบัติตามกฎกติกา รูและเขาใจการมีสุขภาพที่ดี การปองกันโรค การเลือก
บริโภคอาหาร อารมณและความเครียด รูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน รูและเขาใจในเรื่องการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ การปองกัน หลีกเลี่ย งปจจัยเสี่ ยงที่เกิด จากอุบัติ เหตุ สิ่ งเสพติด การปฐม
พยาบาล จั ดหมวดหมูอวัย วะของรางกายปฏิบัติกิจกรรมการเลนเกม กี ฬาพื้นบาน ฝกทดสอบกิจกรรม
ยืดหยุนพื้นฐาน หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติภัย
รูปฏิบัติตนการเลนเกมกีฬาพื้นบานในระดับอําเภอ การทําอาหารพื้นบาน รูวิธีรักษาและปฏิบัติตน
การเจ็บปวยตามคําแนะนํา เลือกแหลงบริการสุขภาพที่เหมาะสม มีความรูในการบริโภคอาหาร เลือกซื้อ เลือก
บริโภคประยุกตใชในชีวิ ตประจําวั นได สามารถนําความรูไปใชใหเกิ ดประโยชนโดยใช หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
พ ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
พ ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒ ป.๔/๓, ป.๔/๔
พ ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒
พ ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
พ ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
รวม ๖ มาตรฐาน ๑๙ ตัวชี้วัด

๔๙
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาฯ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
รูเขาใจในการทํางานของอวัยวะตางๆ สุขอนามัยทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สติปญญา รูและเขาใจเห็นคุณคาของชีวิตครอบครัว มีทักษะในการดําเนินชีวิต หลักการเคลื่อนไหว
การออกกําลังกาย เกมกีฬาไทยและกีฬาสากล รูและเขาใจกลวิธีการรุกและการปองกันการสงเสริมสุขภาพของ
ตน การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจากปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพตางๆ ศึกษาคนควาการทํางาน
ของระบบอวัยวะสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา หลักของการ
เคลื่อนไหว การกีฬา การมีสุขภาพดี การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติควบคุมจนเองในการเคลื่อนไหว
การเขารวมกิจกรรมทางกาย การเลนเกม ออกกําลังกาย การเการพกฎ กติกา ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา การ
อภิปรายและการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมวัดประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมทดสอบความรู ทดสอบ
การเลนกีฬา
เขาใจกฎ กติกา กีฬาพื้นบานในระดับจังหวัดเห็นประโยชนของการเลนเกม รูอนุรักษการทําอาหาร
พื้นบานปองกันการเจ็บปวย เลือกแหลงบริการสุขภาพ เลือกกิจกรรมทัศนศึกษาการพักผอนเขาใจเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติตนใหมีความรูความเขาใจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สามารถนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒
พ ๒.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓
พ ๓.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ป. ๕/๕, ป. ๕/๖
พ ๓.๒ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔
พ ๔.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ป. ๕/๕
พ ๕.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ป. ๕/๕
รวม ๖ มาตรฐาน ๒๕ ตัวชี้วัด

๕๐
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาฯ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
รูเขาใจในการทํางานของอวัยวะตางๆ ของรางกาย สุขอนามัยทางเพศ การพัฒนาการ ของวัยแรกรุน
การเปลี่ ยนแปลงทางดานรางกาย จิ ตใจ อารมณ สติ ปญญา และจิ ตวิ ญญาณในวัยแรกรุ น ชี วิตครอบครั ว
หลักการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย เกมกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธีการรุก การปองกัน และเสริมสราง
สุขภาพที่ดี สมรรถภาพ การปองกันการเกิดโรค การปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุศึกษาคนควาการ
ทํางานของระบบอวัยวะ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา จิตวิญญาณในวัยแรกรุน
หลักของการเคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี ปฏิบัติการเคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี การปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู
กับที่ เคลื่อนที่ การบังคับสิ่งของ การเขารวมเลนกิจกรรมทางกาย เกมกีฬา การเการพกฎกติกา ทายืดหยุน
พื้นฐาน ปฏิบัติทาทดสอบสมรรถภาพทางกาย อภิปรายรายงานผล การฝกปฏิบัติกิจกรรมสังเกตพฤติการณ
และความสนใจในการฝก ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการทํางานของอวัยวะ การ
พัฒนาการของวัยรุน การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมวัยรุน ชีวิตครอบครัว สังเกตการ
เคลื่อนไหวการออกกําลังกายการเลนกีฬา
เข าใจการเลน เกมกี ฬาพื้ น บาน กฎกติ การะดั บ จั งหวั ด รู ป ระโยชน ของการเล น ปฏิ บั ติ ต นในการ
อนุรักษอาหารพื้นบาน วิธีการทํา ปฏิบัติตนปองกันการเจ็บปวย การรักษา การแนะนํา การปองกันโรค เลือก
แหลงบริการสุขภาพในทองถิ่นไดอยางเหมาะสม เลือกปฏิบัติกิจกรรมในการบริโภคอาหาร สามารถนําความรู
ไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน
ไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒
พ ๒.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒
พ ๓.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔, ป. ๖/๕
พ ๓.๒ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, ป. ๖/๕, ป. ๖/๖
พ ๔.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔
พ ๕.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓
รวม ๖ มาตรฐาน ๒๒ ตัวชี้วัด

๕๑
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
อภิปราย บอก มีทักษะ สราง วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลียนแบบ แสดง
เกี่ยวกับรูปราง
ลักษณะ และขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมรอบตัว สิ่งแวดลอมในหมูบาน มีพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางงานทัศนศิลปโดยการทดลอง
ใชสี ดวยเทคนิคงาย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรูสึกของตนเองงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน
สิ่งตาง ๆสามารถกอกําเนิดเสียง ที่แตกตางกัน ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความชา- เร็ว ของจังหวะ บท
กลอน ร องเพลงง าย ๆ มี ส ว นร ว มใน กิ จ กรรมดนตรี อย า งสนุ ก สนานความเกี่ ย วข องของเพลงที่ ใช ใ น
ชีวิตประจําวัน เพลงในทองถิ่น สิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีทองถิ่น เครื่องดนตรีจากพืช และสัต วในหมูบ าน การ
เคลื่อนไหว ทาทางงาย ๆ เพื่อสื่อความหมาย แทนคําพูด สิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือรวมการแสดง เลน
การละเลนของเด็กไทย
รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ และขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรอบตัว สิ่งแวดลอมในหมูบาน มีพื้นฐานใน
การใชวัสดุ อุปกรณสรางงานทัศนศิลปโดยการทดลองใชสี ดวยเทคนิคงาย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ
ตามความรูสึกของตนเองงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน สิ่งตาง ๆสามารถกอกําเนิดเสียง ที่แตกตางกัน
ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความชา-เร็ว ของจังหวะ บทกลอน รองเพลงงาย ๆ มีสวนรวมใน กิจกรรม
ดนตรีอยางสนุกสนานความเกี่ยวของของเพลงที่ใชในชีวิตประจําวัน เพลงในทองถิ่นเครื่องดนตรีจากพืชและ
สัตวในหมูบาน สิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีทองถิ่น การเคลื่อนไหว ทาทางงาย ๆเพื่อสื่อความหมาย แทนคําพูด
สิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือรวมการแสดง
เลนการละเลนของเด็กไทย รักและมุงมั่นในการทํางาน
สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใช
กับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕
ศ ๑.๒ ป.๑/๑
ศ ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕
ศ ๒.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒
ศ ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ศ ๓.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒
รวม ๖ มาตรฐาน ๑๘ ตัวชี้วัด

๕๒
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สราง วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลียนแบบ แสดง จําแนก เคาะ
รองเพลง เกี่ยวกับรูปราง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทัศนธาตุที่อยูในสิ่งแวดลอมและงาน
ทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง และรูปทรง ปนสัตวชนิดตางๆที่มีในหมูบาน งานทัศนศิลปตาง ๆ โดยใช
ทัศนธาตุที่เ นน เส น รู ป ราง การใชวั ส ดุ อุป กรณ สร างงานทั ศนศิล ป ๓ มิติ ภาพปะติด โดยการตัด หรือฉี ก
กระดาษ ภาพปะติดภาพสถานที่ทองเที่ยวในตําบลปริกวาดภาพเพื่อถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ
ตนเอง และเพื่อนบาน รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว เปนรูปแบบงานโครงสรางเคลื่อนไหว ความสําคัญของงาน
ทัศนศิลป ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ ในทองถิ่น โดยเนนถึงวิธีการสรางงานและ
วัสดุอุปกรณ ที่ใช แหลงกําเนิด ของเสียงที่ไดยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ํา , ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี
เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลงงาย ๆ ที่เหมาะสมกับวัยความหมายและ
ความสําคัญของเพลงที่ไดยิน ความสัมพันธของเสียงรอง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงทองถิ่น โดยใชคํางาย ๆ
เครื่องดนตรีในบานหนองคู ไดแก กลอง แคน ซุง เขารวมกิจกรรมทางดนตรีในทองถิ่น เคลื่อนไหวขณะอยู
กับที่และเคลื่อนที่ ที่สะทอนอารมณ ของตนเองอยางอิสระเลียนแบบทาทางสัตวในการรํา สัตวที่มีในบาน
หนองคู ทาทาง เพื่อสื่อความหมาย แทนคําพูด แสดงทาทางประกอบจังหวะอยางสรางสรรค มีมารยาทใน
การชมการแสดง เลนการละเลนพื้นบาน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลนพื้นบานกับสิ่งที่พบเห็นในการ
ดํารงชีวิตของคนไทย สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเลนพื้นบาน
รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปราง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทัศนธาตุที่
อยูในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง และรูปทรง ปนสัตวชนิดตางๆที่มีในหมูบาน
งานทัศนศิลปตาง ๆ โดยใชทัศนธาตุที่เนนเสน รูปราง การใชวัสดุ อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป ๓ มิติ ภาพปะ
ติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ ภาพปะติดภาพสถานที่ทองเที่ยวในหมูบานหนองคู วาดภาพเพื่อถายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง และเพื่อนบาน รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว เปนรูปแบบงานโครงสราง
เคลื่อนไหว ความสําคัญของงานทัศนศิลป ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ ในทองถิ่น
โดยเนนถึงวิธีการสรางงานและวัสดุอุปกรณ ที่ใช แหลงกําเนิด ของเสียงที่ไดยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ํา,
ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลงงาย ๆ ที่
เหมาะสมกับวัยความหมายและความสําคัญของเพลงที่ไดยิน ความสัมพันธของเสียงรอง เสียงเครื่องดนตรีใน
เพลงทองถิ่น โดยใชคํางาย ๆ เครื่องดนตรีในหมูบานหนองคู ไดแก กลอง แคน ซุง เขารวมกิจกรรมทาง
ดนตรีในทองถิ่น เคลื่อนไหวขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่ ที่สะทอนอารมณ ของตนเองอยางอิสระเลียนแบบ
ทาทางสัตวในการรํา สัตวที่มีในหมูบานหนองคู ทาทาง เพื่อสื่อความหมาย แทนคําพูด แสดงทาทางประกอบ
จังหวะอย างสรางสรรค มี มารยาทในการชมการแสดง เลน การละเลน พื้ นบ าน เชื่ อมโยงสิ่ งที่ พบเห็น ใน
การละเล นพื้ น บานกั บ สิ่งที่ พบเห็ น ในการดํารงชี วิต ของคนไทย สิ่ งที่ชื่ นชอบและภาคภู มิใจ ในการละเล น
พื้นบาน รักและมุงมั่นในการทํางาน สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม

๕๓
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘
ศ ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒
ศ ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕
ศ ๒.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒
ศ ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕
ศ ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
รวม ๖ มาตรฐาน ๒๕ ตัวชี้วัด

๕๔
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สราง วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลียนแบบ แสดง จําแนก
เปรียบเทียบ เคาะ รองเพลง เกี่ยวกับรูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป วัสดุ
อุปกรณที่ใชสรางผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป ทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอม และงาน
ทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี รูป ราง รูปทรง และพื้นผิ ว วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว การวาดภาพ
ประเพณีวัฒนธรรมในหมูบานและตําบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว การใชวัสดุ
อุปกรณสรางสรรค งานปน ทอดความคิดความรูสึกจากเหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี และ
พื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการสรางงานทัศนศิลป โดยเนนถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควร
ปรับปรุงในงานทัศนศิลปของตนเอง ภาพตามทัศนธาตุ ที่เนนในงานทัศนศิลปนั้น ๆ ลักษณะรูปราง รูปทรง
ในงาน การออกแบบสิ่งตาง ๆ ที่มีในบานและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป ในทองถิ่นวัสดุอุปกรณและ
วิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่นรูปรางลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและไดยินในชีวิตประจําวันเครื่อง
ดนตรีในหมูบานหนองคู ไดแก กลอง แคน ซุง รูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาท
หนาที่ของเพลงที่ไดยิน ดนตรีงาย ๆ อารมณของเพลงที่ฟง เสียงดนตรี เสียงขับรองของตนเองและผูอื่น ดนตรี
ไปใชในชีวิตประจําวันหรือโอกาส ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ลักษณะเดนและ เอกลักษณ ของดนตรีในทองถิ่น
ความสําคัญและประโยชนของดนตรีตอการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆใน
สถานการณสั้น ๆ ทาทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป บทบาทหนาที่ของผูแสดงและผูชม กิจกรรม
การแสดงที่เหมาะสมกับวัย ประโยชนของการแสดงนาฏศิลปในชีวิตประจําวัน การแสดงนาฏศิลปที่เคยเห็น
ในทองถิ่นสิ่งที่เปนลักษณะเดนและเอกลักษณของการแสดงนาฏศิลป ความสําคัญของการแสดงนาฏศิลป
รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป วัสดุ
อุปกรณที่ใชสรางผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป ทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอม และงาน
ทัศนศิ ลป โดยเนน เรื่ องเส น สี รู ปร าง รู ปทรง และพื้ นผิ ว วาดภาพ ระบายสีสิ่ งของรอบตั ว การวาดภาพ
ประเพณีวัฒนธรรมในหมู บานและตําบลและวาดภาพเกี่ย วกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว การใชวัส ดุ
อุปกรณสรางสรรค งานปน ทอดความคิดความรูสึกจากเหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี และ
พื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการสรางงานทัศนศิลป โดยเนนถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควร
ปรับปรุงในงานทัศนศิลปของตนเอง ภาพตามทัศนธาตุ ที่เนนในงานทัศนศิลปนั้น ๆ ลักษณะรูปราง รูปทรง ใน
งานการออกแบบสิ่งตาง ๆ ที่มีในบานและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป ในทองถิ่นวัสดุอุปกรณและวิธีการ
สรางงานทัศนศิลปในทองถิ่นรูปรางลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและไดยินในชีวิตประจําวันเครื่องดนตรีใน
หมูบานหนองคู ไดแก กลอง แคน ซุง รูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหนาที่ของ
เพลงที่ไดยิน ดนตรีงาย ๆ อารมณของเพลงที่ฟง เสียงดนตรี เสียงขับรองของตนเองและผูอื่น ดนตรีไปใชใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ โอกาสต า ง ๆ ได อย า งเหมาะสม ลั กษณะเด น และ เอกลั ก ษณ ของดนตรี ในท องถิ่ น
ความสําคัญและประโยชนของดนตรีตอการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆใน
สถานการณสั้น ๆ ทาทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป บทบาทหนาที่ของผูแสดงและผูชม กิจกรรมการ
แสดงที่เหมาะสมกับวัย ประโยชนของการแสดงนาฏศิลปในชีวิตประจําวัน การแสดงนาฏศิลปที่เคยเห็นใน
ทองถิ่นสิ่งที่เปนลักษณะเดนและเอกลักษณของการแสดงนาฏศิลป ความสําคัญของการแสดงนาฏศิลปรักและ

๕๕
มุงมั่นในการทํางาน สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐
ศ ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒
ศ ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗
ศ ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒
ศ ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕
ศ ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
รวม ๖ มาตรฐาน ๒๙ ตัวชี้วัด

๕๖
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
บรรยาย อภิป ราย บอก มีทั กษะ สร าง วาดภาพ ระบุ ท อง เล า เลี ยนแบบ แสดง จํ าแนก
เปรียบเทียบ เคาะ รองเพลง เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงาน
ทัศนศิลป อิทธิพลของสีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็น ที่มีตออารมณของมนุษย ทัศนธาตุ ของสิ่งตางๆ ใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปโดยเนนเรื่อง เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่วาง มีทักษะ
พื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานพิมพภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเนน
เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ําหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี โดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น
ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ ความคิดความรูสึกที่ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอื่น
วรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ ความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปใน เหตุการณ และงานเฉลิม
ฉลองของวัฒนธรรม ในทองถิ่น และแหลงทองเที่ยวในอําเภอวารินชําราบ งานทัศนศิลปที่มาจากวัฒนธรรม
ตาง ๆ ประโยคเพลงอยางงาย ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใชในเพลงที่ฟง ทิศทางการเคลื่อนที่ ขึ้น – ลง งาย
ๆ ของทํานอง รูปแบบ จังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟง โนตดนตรีไทยและสากล รองเพลงโดยใช
ชวงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัยดนตรี สามารถใชในการสื่อ
เรื่องราว แหลง ที่มาและความสัมพันธของวิถีชีวิตไทย ที่สะทอนในดนตรีและเพลงทองถิ่น เพลงกลอมเด็กใน
อําเภอวารินชําราบ ความสําคัญในการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลปและ
การละครที่ใชสื่ อความหมายและอารมณ ภาษาท าและนาฏยศั พทห รือศั พท ทาง การละครงาย ๆ ในการ
ถายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตวที่มีในอําเภอวารินชําราบตามรูปแบบของนาฏศิลป แสดง
การเคลื่อนไหว ในจังหวะตาง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลปเปนคู และหมู สิ่งที่ชอบในการแสดง โดย
เนนจุดสําคัญของเรื่องและลักษณะเดนของตัวละคร ประวัติความเปนมาของนาฏศิลป หรือชุดการแสดงอยาง
งาย ๆ การแสดงนาฏศิลปกับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น การแสดงของทองถิ่น ความสําคัญของการ
แสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป
รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงาน
ทัศนศิลป อิทธิพลของสี วรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ที่มีตออารมณของมนุษย ทัศนธาตุ ของสิ่งตา ง ๆ ใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปโดยเนนเรื่อง เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่วาง มีทักษะ
พื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานพิมพภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเนน
เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ําหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี โดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น
ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ ความคิดความรูสึกที่ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอื่น
วรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ ความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปใน เหตุการณ และงานเฉลิม
ฉลองของวัฒนธรรม ในทองถิ่น และแหลงทองเที่ยวในอําเภอวารินชําราบ งานทัศนศิลปที่มาจากวัฒนธรรม
ตางๆ ประโยคเพลงอยางงาย ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใชในเพลงที่ฟง ทิศทางการเคลื่อนที่ ขึ้น – ลง งาย
ๆ ของทํานอง รูปแบบ จังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟง โนตดนตรีไทยและสากล รองเพลงโดยใช
ชวงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัยดนตรี สามารถใชในการสื่อ
เรื่องราว แหลง ที่มาและความสัมพันธของวิถีชีวิตไทย ที่สะทอนในดนตรีและเพลงทองถิ่น เพลงกลอมเด็กใน
อําเภอวารินชําราบ ความสําคัญในการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลปและ

๕๗
การละครที่ใชสื่ อความหมายและอารมณ ภาษาท าและนาฏยศั พทห รือศั พท ทาง การละครงาย ๆ ในการ
ถายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตวที่มีในอําเภอวารินชําราบตามรูปแบบของนาฏศิลป แสดง
การเคลื่อนไหว ในจังหวะตาง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลปเปนคู และหมู สิ่งที่ชอบในการแสดง
โดยเนนจุดสําคัญของเรื่องและลักษณะเดนของตัวละคร ประวัติความเปนมาของนาฏศิลป หรือชุดการแสดง
อยางงายๆ การแสดงนาฏศิลปกับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น การแสดงของทองถิ่น ความสําคัญของ
การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป
รักและมุงมั่นในการทํางาน สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗ , ป.๔/๘ , ป.๔/๙
ศ ๑.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒
ศ ๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗
ศ ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒
ศ ๓.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕
ศ ๓.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔
รวม ๖ มาตรฐาน ๒๙ ตัวชี้วัด

๕๘
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
บรรยาย อภิป ราย บอก มีทักษะ สราง วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลีย นแบบ แสดง จํ าแนก
เปรียบเทียบ เคาะ รองเพลง เกี่ยวกับเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของ สิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม และ
งานทัศนศิลปความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป ที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการที่ตางกัน เทคนิค
ของแสงเงา น้ําหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตรของสถานที่ทองเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมใน
อําเภอวาริ น ชํ าราบและจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี งานป น จาก ดิ น น้ํ ามั น หรื อดิ น เหนี ย วโดยเน น การถ ายทอด
จินตนาการ งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวางตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ในภาพ ปญหาในการจัดองคประกอบ
ศิลป และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลปของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น ประโยชนและ
คุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคน ในสังคม เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลง
เรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ งานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น องคประกอบดนตรี
ในเพลงที่ใชในการสื่ออารมณ ลักษณะของเสียงขับรองและเครื่องดนตรีที่อยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ โนต
ดนตรีไทยและสากล ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีทําจังหวะและทํานอง เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลง
ไทยสากลที่ เ หมาะสมกั บ วั ย ประโยคเพลงแบบถามตอบใช ด นตรี ร ว มกั บ กิ จ กรรมในการแสดงออกตาม
จินตนาการความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตาง ๆ คุณคาของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่
ตางกัน องคประกอบนาฏศิลป ทาทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป โดย
เนนการใชภาษาทาและนาฏยศัพทในการสื่อความหมายและการแสดงออกการรํารองเง็ง เลียนแบบการ
เคลื่ อนไหวของธรรมชาติ ที่มีในจังหวัด อุ บลราชธานี การเขีย นเคาโครงเรื่ องหรื อบทละครสั้น ๆการแสดง
นาฏศิลปชุดตาง ๆประโยชนที่ไดรับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทตาง ๆ ของไทย ในแตละทองถิ่น
แสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณี
รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของ สิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม และงาน
ทัศนศิลป ความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป ที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการที่ตางกัน เทคนิคของ
แสงเงา น้ําหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตรของสถานที่ทองเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมในอําเภอ
วารินชําราบและจังหวัดอุบลราชธานี งานปนจาก ดินน้ํามันหรือดินเหนียวโดยเนนการถายทอดจินตนาการงาน
พิมพภาพ โดยเนนการจัดวางตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ในภาพ ปญหาในการจัดองคประกอบศิลป และการสื่อ
ความหมายในงานทัศนศิลปของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น ประโยชนและคุณคาของงาน
ทั ศ นศิ ล ป ที่ มี ผ ลต อ ชี วิ ต ของคนในสั ง คม เกี่ ย วกั บ ลั กษณะรู ป แบบของงานทั ศ นศิ ล ป ใ นแหล ง เรี ย นรู ห รื อ
นิทรรศการศิลปะ งานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น องคประกอบดนตรีในเพลงที่ใช
ในการสื่ออารมณ ลักษณะของเสียงขับรองและเครื่องดนตรีที่อยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ โนตดนตรีไทยและ
สากล ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีทําจังหวะและทํานอง เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่
เหมาะสมกั บ วั ย ประโยคเพลงแบบถามตอบใช ด นตรี ร ว มกั บ กิ จ กรรมในการแสดงออกตามจิ น ตนาการ
ความสัมพันธระหวางดนตรีกับ ประเพณีในวัฒ นธรรมตาง ๆ คุณคาของดนตรีที่มาจากวัฒ นธรรมที่ตางกั น
องคประกอบนาฏศิลป ทาทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป โดยเนนการ
ใช ภ าษาทาและนาฏยศัพท ในการสื่ อความหมายและการแสดงออกการรํ า เลีย นแบบการเคลื่ อนไหวของ
ธรรมชาติที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี การเขียนเคาโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ การแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆ

๕๙
ประโยชนที่ไดรับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทตาง ๆ ของไทย ในแตละทองถิ่น แสดงนาฏศิลป
นาฏศิลปพื้นบาน ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณีรักและมุงมั่นในการทํางาน สามารถนําความรูไปใชให
เกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗
ศ ๑.๒ ป.๕/๑ , ป.๕/๒
ศ ๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗
ศ ๒.๒ ป.๕/๑ , ป.๕/๒
ศ ๓.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖
ศ ๓.๒ ป.๕/๑ , ป.๕/๒
รวม ๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวชี้วัด

๖๐
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สราง อาน เขียน วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลียนแบบ แสดงจําแนก
เปรียบเทียบ เคาะ รองเพลง เกี่ยวกับ สีคูตรงขาม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช สีคูตรงขาม ในการถายทอด
ความคิดและอารมณ หลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปจากรูปแบบ
๒ มิติ เปน ๓ มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและน้ําหนักงานปนโดยใชหลักการเพิ่มและลด ปนแผนผังของ
โรงเรียน งานทัศนศิลป โดยใชหลักการของรูปและพื้นที่วางใชสีคูตรงขามหลักการจัดขนาดสัดสวน และความ
สมดุล วาดภาพสถาปตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ
เพื่อถายทอดความคิด หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ บทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิตและ
สังคม เกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตองานทัศนศิลปในทองถิ่น อิทธิพลทาง
วัฒนธรรมในทองถิ่นที่มผี ลตอการสรางงานทัศนศิลปของบุคคล เพลงที่ฟง โดยอาศัยองคประกอบดนตรี และ
ศัพทสังคีต ประเภทและบทบาทหนาที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ โนตไทย
และโนตสากลทํานองงาย ๆ ใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดนสดที่มีจังหวะและทํานองงาย ๆ
ความรูสึกที่มีตอดนตรี ทํานอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟง เรื่องราวของดนตรี
ไทยในประวัติศาสตร ดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตางกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถิ่น การ
เคลื่อนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ เครื่องแตงกาย หรืออุปกรณประกอบการ
แสดงนาฏศิ ล ป และการละคร อย างง าย ๆ ความรู สึ กของตนเองที่ มีต องานนาฏศิ ล ป และการละครอย า ง
สรางสรรค การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและการละครกับสิ่งที่
ประสบในชีวิตประจําวันสิ่งที่มีความสําคัญตอการแสดงนาฏศิลปและละคร ประโยชนที่ไดรับจากการแสดง
หรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร
รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับสีคูตรงขาม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช สีคูตรงขาม ในการ
ถายทอดความคิดและอารมณ หลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลป
จากรูปแบบ ๒ มิติ เปน ๓ มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและน้ําหนักงานปนโดยใชหลักการเพิ่มและลด ปน
แผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป โดยใชหลักการของรูปและพื้นที่วางใชสีคูตรงขามหลักการจัดขนาดสัดสวน
และความสมดุล วาดภาพสถาปตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบ เพื่อถายทอดความคิด หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ บทบาทของงานทัศนศิลปที่
สะทอนชีวิตและสังคม เกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตองานทัศนศิลปในทองถิ่น
อิ ท ธิ พ ลทางวั ฒ นธรรมในท อ งถิ่ น ที่ มี ผ ลต อ การสร า งงานทั ศ นศิ ล ป ข องบุ ค คล เพลงที่ ฟ ง โดยอาศั ย
องคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต ประเภทและบทบาทหนาที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่ องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมตาง ๆ โนตไทย และโนตสากลทํานองงาย ๆ ใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดนสดที่มี
จังหวะและทํานองงาย ๆ ความรูสึกที่มีตอดนตรี ทํานอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลง
ที่ฟง เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร ดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตางกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี
ในทองถิ่น การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ เครื่องแตงกาย หรืออุปกรณ
ประกอบการ แสดงนาฏศิลปและการละคร อยางงาย ๆ ความรูสึกของตนเองที่มีตองานนาฏศิลปและการ
ละครอยางสรางสรรค การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและการละคร

๖๑
กับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจําวันสิ่งที่มีความสําคัญตอการแสดงนาฏศิลปและละคร ประโยชนที่ไดรับจากการ
แสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร รักและมุงมั่นในการทํางาน สามารถนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗
ศ ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ศ ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ศ ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ศ ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ศ ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒
รวม ๖ มาตรฐาน ๒๗ ตัวชี้วัด

๖๒
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
บอก รู วิธีการทํางาน ใชวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ ประโยชนของอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองอยางกระตือรือรนและการประหยัด , ออม การตรงตอเวลา การผลิตเครื่องใชจัก
สาน จากวัสดุเหลือใชเศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรมตางๆ ไดแก สหกรณ การจัดการขยะ อาหารกลางวันขอมูล
สิ่งที่สนใจเปนขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว สิ่งของ เรื่องราวในหมูบานหนองไผ หองสมุดโรงเรียนบานฝาผนัง
เพื่อใหรู เขาใจ การชวยเหลือตนเองเปนการลงมือทํางานที่มุงเนนการฝกทํางานอยางสม่ําเสมอ การ
ทํางานอยางปลอดภัย ความกระตือรือรนและตรงเวลาเปนลักษณะนิสัยในการทํางาน ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการ
ทํางาน สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๑, ป.๑/๓
ง ๓.๑ ป.๑.๑, ป.๑/๒
รวม ๒ มาตรฐาน ๕ ตัวชี้วัด

๖๓
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
บอก รู วิธีการหรือประโยชนของการทํางาน สิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ใชวัสดุอุปกรณ ชื่อและ
หนาที่ของอุปกรณและเครื่องมือใหเหมาะสมกับงาน อาชีพการทําสวนลองกองชวยใหการประหยัด , ออม รูจัก
แบงปนสิ่งของใหผูอื่นและชวยเหลืองานบาน ขอมูลและรวบรวมขอมูลที่สนใจจากแหลงขอมูลตางๆที่เชื่อถือได
ชื่อและหนาที่ของอุปกรณพื้นฐานที่เปนสวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร เศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรม
ตางๆ ไดแก เศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรมตาง ๆ สหกรณ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การผลิต
การใชวัสดุเหลือใช
เพื่อใหตระหนัก เห็นคุณคา เพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว นําความรูเกี่ยวกับการใชอุปกรณ
เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกตใช การสรางของเลนของใชอยางงาย มีความคิดสรางสรรคอยางนอย ๑ ลักษณะ
ของใชอยางอยางงายโดยกําหนดปญหาหรือความตองการรวบรวมขอมูลออกแบบโดยถายทอดความคิดเปน
ภาพราง ๒ มิตินําความรูเกี่ยวกับการใชอุปกรณ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกตใช การสรา งของเลนของใชอยาง
งายมีความคิดสรางสรรคอยางนอย ๑ ลักษณะ ในการแกปญหา สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
ง ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ง ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
รวม ๓ มาตรฐาน ๑๐ ตัวชี้วัด

๖๔
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
บอก คนหาขอมูล รวบรวมขอมูล สราง ขั้นตอน เลือกใชสิ่งของเครื่อง เครื่องมือวิธีการทํางานและ
ประโยชนการทํางาน ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตรงกับงาน อาชีพการทําสวน ชวยใหการประหยัด , ออม
โดยกําหนดป ญหาหรือความต องการ อย างมีขั้นตอน ทํางานอยางเปน ตามกระบวนการทํ างานดว ยความ
สะอาด ความรอบคอบและอนุรักษสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรมตางๆ ไดแก สหกรณ การ
จัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน
เพื่อให รู เขาใจ การทํางาน เพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว ชวยเหลืองานบานและสวนรวม
ออกแบบโดยการถายทอดความคิดเปนภาพราง ๒ มิติลงมือสรางและประเมินผลเลือกใชสิ่งของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช ดวยการนํากลับมาใชซ้ําการแบงปนสิ่งของให
ผูอื่น สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ง ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ง ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒
รวม ๓ มาตรฐาน ๘ ตัวชี้วัด

๖๕
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
บอก อธิบาย ความหมาย ความสําคัญ ของอาชีพ ขั้นตอนการทํางาน ใชระบบ เหตุผลในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย ประโยชนและโทษ ใชพลังงานทรัพยากรในการทํางานอยางประหยัด การ ออม
เศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรมตางๆ ไดแก สหกรณ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรี ยน การทําอาชีพ
การปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงสัตว ชื่อและหนาที่ของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทํางานเบื้องตนของ
คอมพิวเตอร
เพื่อให รู เขาใจ การชวยเหลืองานในบาน การทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางเปนขั้นตอน
สามารถนํ า ความรู ไ ปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน โ ดยใช ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและสามารถนํ า ไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
ง ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕
รวม 2 มาตรฐาน 9 ตัวชี้วัด

๖๖
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
บอก อธิบาย ความหมาย ความสําคัญ ของอาชีพ ขั้นตอนการทํางาน ใชระบบเหตุผลในการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมาย ประโยชนและโทษ ใชพลังงานทรัพยากรในการทํางานอยางประหยัด การออม เศรษฐกิจ
พอเพียงผานกิจกรรมตางๆ ไดแก สหกรณ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การทําอาชีพการปลูกพืช
สวนครัว เลี้ยงสัตว ชื่อและหนาที่ของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร
เพื่อให รู เขาใจ การชวยเหลืองานในบาน การทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางเปนขั้นตอน
สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ง ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ง ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
รวม ๓ มาตรฐาน 11 ตัวชี้วัด

๖๗
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ฝ ก กระบวนการและช ว ยเหลื อ งานในบ า น การประหยั ด การออม การแบ ง ป น สิ่ ง ของให ผู อื่ น
การแปรรูป จากกลวยการผลิตการใชเครื่องจักสาน การผลิตการใชเครื่องจักสานจากวัสดุเหลือใช อาชีพการทํา
สวนการปลูกพื ชสวนครัว เลี้ ยงสัตว เศรษฐกิจพอเพียงผ านกิจกรรมตางๆ ได แก สหกรณ การจัดการขยะ
อาหารกลางวันโรงเรียน
เพื่อใหรู เขาใจทักษะการจัดการทํางาน และมีทักษะการทํางานรวมกันปฏิบัติตนอยางมีมารยาทใน
การทํางานกับสมาชิ กในครอบครัวและผูอื่นนําความรูและทักษะการสรางชิ้นงาน ไปประยุกตในการสราง
สิ่งของเครื่องใชและการแกปญหาวางแผนในการเลือกอาชีพ สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใช
วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓
ง ๒.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓
ง ๓.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป ๖/๔ , ป ๖/๕
รวม ๔ มาตรฐาน ๑๑ ตัวชี้วัด

๖๘
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา 80 ชั่วโมง
ปฏิบัติตาม คําสั่งงาย ๆ ที่ฟง ตัวอักษรและเสียง และสะกดคํางาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน
ภาพตรงตามความหมายของคําและกลุมคําที่ฟง เรื่องใกลตัว คําสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตาม
แบบที่ฟง คําสั่งงาย ๆ ตามแบบที่ฟง ความตองการงายๆของตนเองตามแบบที่ฟง การขอและใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟง ขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา ชื่อ
และคําศัพทเกีย่ วกับเทศกาลสําคัญของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสม
กับวั ย การระบุ ตัว อักษรและเสีย งอั กษรของภาษาต างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย คํ าศั พท ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ กลุ มสาระการเรี ย นรู อื่ น การฟ ง /พู ด ในสถานการณ ง า ยๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห อ งเรี ย น
การใช
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อานออกเสียง เลือกภาพ ตอบคําถาม พูดโตตอบ ใช บอก พูดขอ ใหขอมูล
ทําทาประกอบ เขารวม ฟง/พูด เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เกิด
สมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอั นพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยู
ร ว มกั บ ผู อื่ น ในสั งคมได อ ย างมี ความสุ ข สามารถนํ า ความรู ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน โ ดยใช ห ลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ต ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ต ๑.๓ ป.๑/๑
ต ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ต ๒.๒ ป.๑/๑
ต ๓.๑ ป.๑/๑
ต ๔.๑ ป.๑/๑
ต ๔.๒ ป.๑/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๑๖ ตัวชี้วัด

๖๙
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 80 ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ และคําขอรองงายๆ ที่ฟง ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียงคํา สะกดคํา
และอานประโยคงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือกภาพตรงตามความหมายของคําและกลุมคําที่ฟง ตอบ
คําถามจากการฟงประโยค บทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ ที่มีภาพประกอบ พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งาย ๆในการ
สื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคําสั่งและคําขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง บอกความตองการงายๆของ
ตนเองตามแบบที่ฟง พูดขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟง พูดใหขอมูล เกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกลตัว พูดและทําทาทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อและคําศัพทเกี่ยวกับเทศกาล
สําคัญของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรและ
เสียงอักษรของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ฟง/พูดในสถานการณงายๆที่เกิดขึ้นในหองเรียน ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อรวบรวม
คําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
โดยการระบุ อานออกเสียง เลือก ตอบคําถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทําทาทาง เขารวม ฟง เพื่อให
ผูเ รี ยนมี ความรู ความเขาใจและนํ าไปประยุ กตใช ในชี วิต ประจํ าวัน เกิ ดสมรรถนะตามความต องการของ
หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเ รียน และสามารถอยูรวมกับผูอื่น ในสังคมไดอยางมี
ความสุข สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔
ต ๑.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔
ต ๑.๓ ป.๒/๑ , ป.๒/๑
ต ๒.๑ ป.๒/๒ , ป.๒/๓
ต ๒.๒ ป.๒/๑
ต ๓.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๒ ป.๒/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๑๖ ตัวชี้วัด

๗๐
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 80 ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองที่ฟงหรืออาน คํา สะกดคํา อานกลุมคําประโยค และบทพูดเขาจังหวะ
(chant)งาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน ภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคํากลุมคําและประโยคที่
ฟง จากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ คําสั้นๆ งาย ๆในการสื่อสารระหวางบุคคล
ตามแบบที่ฟง คําสั่งและคําขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง ความตองการงายๆของตนเองตามแบบที่ฟง ขอและ
ใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟง ความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ใกลตัว หรือ
กิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง ใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว คําตามประเภทของ บุคคล สัตว
และสิ่งของตามที่ฟงหรืออาน มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา ชื่อและคําศัพทงายๆเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย ความแตกตางของเสียงตัว อักษร คํา กลุมคํา และประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น สถานการณงายๆที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
โดยการอานออกเสียง สะกดคํา ฟง พูด เลือก/ระบุ ตอบคําถาม พูดโตตอบ ใช บอก จัด
หมวดหมู ทําทาประกอบ เขารวมกิจกรรม เพื่อใหมีความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําความรูไป
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
โดยใช ห ลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งและสามารถนํ าไปประยุกต ใชกับ ชี วิต ประจํ าวัน ได อย างถูกต อง
เหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔
ต ๑.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕
ต ๑.๓ ป.๓/๑ , ป.๓/๒
ต ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓
ต ๒.๒ ป.๓/๑
ต ๓.๑ ป.๓/๑
ต ๔.๑ ป.๓/๑
ต ๔.๒ ป.๓/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๑๘ ตัวชี้วัด

๗๑
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนํา (instructions)งาย ๆที่ฟงหรืออาน อานออกเสียงคํา
สะกดคํา อานกลุมคํา ประโยค ขอความงายๆ และบทพูดเขาจังหวะ ถูกตองตามหลักการอาน เลือก/ระบุ
ภาพหรือสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความสั้นๆที่ฟงหรืออาน ตอบ
คําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวาง
บุคคล ใชคําสั่ง คําขอรอง และคําขออนุญาตงาย ๆ พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเองตามและขอ
ความชวยเหลือในสถานการณงายๆ พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อน และครอบครัว พูด
แสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง พูด/เขียนใหขอมูล
งายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆใกลตัวที่ฟงหรืออาน พูด
แสดงความคิดเห็นงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว พูดและทําทาประกอบอยางสุภ าพตามมารยาท
สังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตอบคําถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยู
งายๆของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกตาง
ของเสียงตัว อักษร คํา กลุมคํา ประโยค และขอความ ของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย
บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจาของภาษากับของไทย
คนควารวบรวม คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และนําเสนอดวยการพูด/การเขียน ฟง/พูดใน
สถานการณ ที่เ กิด ขึ้น ในห องเรี ยนและสถานศึกษา ใช ภาษาตางประเทศ(ภาษาอั งกฤษ)ในการสื บค นและ
รวบรวมขอมูลตางๆ
โดยการฟง พูด อาน เขียน ระบุ อานออกเสียง เลือก ตอบคําถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทําทาทาง
เขารวม เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําไปประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน เกิดสมรรถนะตามความ
ตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔
ต ๑.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕
ต ๑.๓ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓
ต ๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓
ต ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒
ต ๓.๑ ป.๔/๑
ต ๔.๑ ป.๔/๑
ต ๔.๒ ป.๔/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชี้วัด

๗๒
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนํา ที่ฟงหรืออาน อานออกเสียง ประโยค ขอความ และบท
กลอนสั้น ๆ ถูกต องตามหลักการอาน ระบุ/ วาดภาพสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและขอความสั้นๆที่ฟงหรืออาน บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟงหรืออานบทสนทนา
และนิทานงายๆหรือเรื่องสั้นๆ พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขอ
อนุญาตและใหคําแนะนํางาย ๆ พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเองตาม ขอความชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณงายๆ พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อน
ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ
พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ พูด/เขียนใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง
และแผนภูมิแสดงขอมูลตางๆตามที่ฟงหรืออาน พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องตางๆใกลตัว ใชถอยคํา
น้ําเสี ย ง และกิริ ย าท าทางอยางสุภ าพตามมารยาทสังคม/วัฒ นธรรมของเจาของภาษา ตอบคําถาม/บอก
ความสํ าคั ญของเทศกาล/วั น สําคั ญ/งานฉลองและชี วิ ต ความเป น อยู ง ายๆของเจ าของภาษา การเข าร ว ม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคํา(order)ตามโครงสรางของประโยคของ
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและงาน
ฉลองตามวัฒนธรรม ของเจาของภาษากับของไทย คนควารวบรวม คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น และนําเสนอดวยการพูด/การเขียน ฟง พูด และอาน/เขียนในสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในหองเรียนและ
สถานศึกษา ใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ
โดยการฟง พูด อาน เขียน ระบุ อานออกเสียง เลือก ตอบคําถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทําทาทาง
เขารวม เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เกิดสมรรถนะตามความ
ตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ต ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ต ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ต ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ต ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ต ๓.๑ ป.๕/๑
ต ๔.๑ ป.๕/๑
ต ๔.๒ ป.๕/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชี้วัด

๗๓
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนํา ที่ฟงและอาน อานออกเสียง ขอความ นิทาน และบท
กลอนสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือก/ระบุประโยค หรือ ขอความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมายที่อาน บอกใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟงหรืออาน บทสนทนา หรือนิทานงายๆและ
เรื่ องเล า พู ด /เขี ย นโต ต อบในการสื่ อสารระหว างบุ คคล ใช คําสั่ ง คํ าขอร อง และคํ าขออนุ ญ าตและให
คําแนะนํา พูด/เขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณงายๆ พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูล เกี่ยวกับตนเอง เพือ่ น ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูด/เขียน
แสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ พูด/
เขียนใหขอมูล เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตางๆ
ตามที่ฟงหรืออาน พูดเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทาง
อยางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใหขอมูลเกี่ยวกับ เทศกาล/วั น
สําคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน
และการลําดับคํา ตามโครงสราง ประโยค ของภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย เปรียบเทียบ
ความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของเจาของภาษากับของไทย คนควา
รวบรวม คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงการเรียนรู และนําเสนอดวยการพูด/การ
เขี ย น ใช ภ าษาสื่ อ สารในสถานการณ ต า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห อ งเรี ย นและสถานศึ ก ษา ใช ภ าษาต า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ
โดยการฟง พูด อาน เขียน ระบุ อานออกเสียง เลือก ตอบคําถาม พูดโตตอบ เขารวม
เปรียบเทียบ คนควา ใช บอก เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เกิด
สมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอั นพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยู
ร ว มกั บ ผู อื่ น ในสั งคมได อย า งมี ค วามสุ ข สามารถนํ าความรู ไปใช ให เ กิ ด ประโยชน โ ดยใช ห ลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔
ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕
ต ๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ต ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ต ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒
ต ๓.๑ ป.๖/๑
ต ๔.๑ ป.๖/๑
ต ๔.๒ ป.๖/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชี้วัด

๗๔

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ระดับประถมศึกษา

๗๕
คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ๑๑๒๐๑ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จํานวน 120 ชั่วโมง
อานและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เขาใจและใชประโยคคําสั่งที่ใชในหองเรียน การอานออกเสียงคํา
กลุมคํา ประโยค ขอความบทอาน บทสนทนา การพูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว การขอบคุณ
ขอโทษ และการใช ภ าษาท าทาง การใช ภ าษาในการฟ ง พู ด ในสถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห องเรี ย นโดยใช
กระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสาร ฝกการใชภาษา เพื่อใหมีความรู เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา มีทักษะ
ทางภาษา เห็นประโยชนในการเรียนรูภาษาอังกฤษ และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรู
๑. อานและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษออกเสียงคําศัพทไดถูกตอง
๒. ใชคําทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ รวมถึงคําสั่งงายๆเปนภาษาอังกฤษไดถูกตอง
๓. ใชภาษาอังกฤษสื่อสารและใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใกลตัวไดอยางเหมาะสม
๔. ใชภาษาสื่อสารไดตามวัยอยางมั่นใจ และกลาแสดงออก
๕. ใชภาษาไดตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู

๗๖
คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ๑๒๒๐๑ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ จํานวน 120 ชั่วโมง
เขาใจและใชประโยคคําสั่งงายๆในหองเรียน คําขอรองอานและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ คําศัพท
สั้นๆงายๆ เขาใจความหมายคํา กลุมคํา และประโยคสั้นๆที่มีความหมายสัมพันธกับสิ่งตางๆ ใกลตัว เขาใจบท
อาน บทสนทนางายๆ และนิทานที่มีภาพประกอบ ใหขอมูลและความตองการเกี่ยวกับตนเองสั้นๆ เซน การพูด
แนะนําตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ เรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับเทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งาน ฉลอง
โดยใชกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสาร ฝกการใชภาษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา เห็นประโยชนในการเรียนรูภาษาอังกฤษและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรู
๑. อานและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ และคําศัพทงายๆไดถูกตอง
๒. ใชภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัวไดอยางเหมาะสม
๓. บอกความหมายของคํา กลุมคํา และประโยคสั้นๆไดถูกตอง
๔. ตอบคําถามจากการฟงหรืออานเรื่องงายๆหรือนิทานที่มีภาพประกอบไดถูกตอง
๕. ใชภาษาอังกฤษไดตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู

๗๗
คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ๑๓๒๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ จํานวน 120 ชั่วโมง
อานออกเสียงคําและประโยคงายๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องใกลตัวบอกความหมายของคํา ตอบคําถามจากการ
ฟงหรืออานได สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหวางบุคคลไดเหมาะสมตามวัยใชภาษาในการพูดและ
ทําทาประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจาของภาษา ใชบทสนทนาการทักทายไดถูกตองตามเวลา
และถูกกาลเทศะ แนะนําตนเองได ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บอกลักษณะของบุคคลรอบตัว พูดประโยคบอก
ความชอบ ไมชอบ บอกความตองการของตนเองเกี่ยวกับเรื่องกีฬา งานอดิเรก บอกสถานที่ตางๆ รอบตัวและ
ตําแหนงของสถานที่ตางๆ โดยใชกระบวนการเรียนรู เพื่อการสื่อสาร ฝกการใชภาษา เพื่อใหมีความรู เขาใจ
วัฒ นธรรมของเจ าของภาษา มี ทักษะทางภาษา เห็ นประโยชน ในการเรี ย นรู ภ าษาอั งกฤษและนํ าไปใช ใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรู
๑. อานออกเสียงคําและประโยคงาย ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องใกลตัว
๒. บอกความหมายของคําและตอบคําถามจากการฟงหรืออานได
๓. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สนทนา ทักทาย และแนะนําตนเอง และใชภาษาทาทาง
ประกอบการพูดไดเหมาะสม
๔. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และอธิบายเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัว โดยใชภาษาอังกฤษ
อยางงายได
๕. ใชภาษาอังกฤษไดตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู

๗๘
คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ๑๔๒๐๑ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง
เข า ใจคํ า สั่ ง คํ า ขอร อ ง คํ า แนะนํ า เรื่ อ งราว บทสนทนา นิ ท าน สามารถถ า ยโอนเป น ภาพหรื อ
สัญลักษณ อานออกเสียงคํา กลุมคํา ประโยค ขอความ บทอานไดถูกตองตามหลักการออกเสียงและใชถอยคํา
น้ําเสียงไดเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหวางบุคคลใชคําสั่ง คําขอรอง และใหคําแนะนําแสดง
ความตองการ แสดงความรูสึก แสดงความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณงายๆ พูดและเขียน
เพื่ อ ขอและให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเอง เพื่ อ น ครอบครั ว และเรื่ อ งใกล ตั ว ซึ่ ง อยู ใ นท อ งถิ่ น ของตน โดยใช
กระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสาร ฝกการใชภาษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็น
ประโยชนในการเรียนรูภาษาอังกฤษและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนํางายๆ ตามที่ฟงและอานไดถูกตอง
๒. เขาใจเรื่องราว บทสนทนา นิทาน สามารถถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณได
๓. พูด/อานออกเสียงคํา วลี ประโยค ขอความสั้นๆ บทสนทนาไตถูกตองตามหลักการออกเสียง
๔. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหวางบุคคลใหคําแนะนําแสดงความรูสึก ตอบรับและปฏิเสธ
ในสถานการณงายๆ ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว
๕. ใชภาษาอังกฤษไดตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู

๗๙
คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ๑๕๒๐๑ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง
เขาใจคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา เขาใจความหมายของคํา กลุมคํา และประโยค รูปประโยคและ
โครงสรางประโยค โดยสามารถตอบคําถามจากการฟงหรืออานขอความ บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเลา นิทาน
บทกลอนสั้นๆ อานออกเสียงคํา กลุมคํา ประโยค ขอความ บทอานไดถูกตองตามหลักการออกเสียง และการ
ใชถอยคํา น้ําเสียง การพูดและเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคําสั่ง คําขอรอง และใหคําแนะนํา
แสดงความตองการ แสดงความรูสึก ขอความชวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณงายๆ พูดและ
เขียน เพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัวซึ่งอยูในทองถิ่นของตน โดยใช
กระบวนการเรียนรู เพื่อการสื่อสาร ฝกการใชภาษา เพื่อใหมีความรู เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา มี
ทักษะทางภาษา เห็นประโยชนในการเรียนรูภาษาอังกฤษและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนํางาย ๆ ตามที่ฟงและอานไดถูกตอง
๒. พูด/อานออกเสียงคํา วลี ประโยค ขอความสั้น ๆ บทสนทนา บทอาน ไดถูกตองตามหลักการอาน
ออกเสียง
๓. ใชประโยคภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหวางบุคคล และแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ได
ถูกตอง
๔. ตอบคําถามจากการฟงหรืออานขอความ บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเลา นิทาน บทกลอนสั้น ๆ ได
ถูกตอง
๕. ใชภาษาอังกฤษไดตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู

๘๐
คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ๑๖๒๐๑ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง
เขาใจคําสั่ง คําขอรอง รูปประโยคและโครงสรางประโยค คํา กลุมคํา และประโยค วิเคราะหและสรุป
เรื่องราว บทอาน บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเลา นิทาน บทกลอนสั้นๆ สํานวนที่ใชในเทศกาล การพูดและ
เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคําสั่ง คําขอรอง และใหคําแนะนํา แสดงความตองการ แสดง
ความรูสึก ขอความชวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณตางๆ ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน
ครอบครัว และเรื่องใกลตัวซึ่งอยูในทองถิ่นของตน โดยใชกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสาร ฝกการใชภาษา
เพื่อใหมีความรู เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา มีทักษะทางภาษา เห็นประโยชนในการเรียนรูภาษาอังกฤษ
และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรู
๑. วิเคราะหเรื่องและสรุปความเรื่องที่ฟง และอานได
๒. ใชประโยคคําสั่ง คําขอรอง การขออนุญาต ประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ ตาม
โครงสรางประโยคได
๓. ใชภาษาอังกฤษในการขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัวซึ่งอยูใน
ทองถิ่นของตนได
๔. ใชภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนโตตอบและสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
๕. ใชภาษาไดตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู

๘๑
ส ๑๑๒01 หนาที่พลเมือง ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทายดวย
วาจาและยิ้ม แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอพอแมและญาติผูใหญ เห็นความสําคัญของภาษาไทย ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
ในเรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่องการประหยัด ความเรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด
ความซื่อสัตยสุจริตและจริงใจตอกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทําของตนเอง
ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด
การรักษาของใชรวมกัน และการสงงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
หองเรียน ในเรื่องการเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ญาติผูใหญและครู
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจ
ปฏิบัติ หนาที่ และยอมรับ ผลที่ เกิด จากการกระทํ าของตนเอง ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของ
ตนเองและผูอื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด ฯลฯ
ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียน ในกรณีความคิดเห็นไมตรงกัน การละเมิดสิทธิของผูอื่น และ
เสนอวิธี การแกป ญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติต นเปนผู มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่ อสัตยสุ จริต อดทน และ
ยอมรับผลที่เ กิดจากการกระทํ าของตนเอง โดยใช กระบวนการคิด กระบวนการกลุ ม กระบวนการปฏิบั ติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ และกระบวนการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจ
และรักษาไวซึ่ งความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิ ดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย
ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย
๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในครอบครัว
๓. เห็นความสําคัญของภาษาไทย
๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและหองเรียน
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื่น
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู

๘๒
ส๑2๒01 หน า ที่ พ ลเมื อ ง 2
วัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
เวลา

๔๐

ปฏิ บั ติต นเป น ผูมีมารยาทไทย ในเรื่ องการพู ด ด วยถ อยคํ าไพเราะและการมีกิริ ย าสุ ภ าพอ อนน อม
แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทย ปฏิบัติตนเปน
ผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
ในเรื่องความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพึ่งตนเองและรู รัก สามัคคี และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหา
ความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแตงกาย การเขาแถว การ
ดูแลพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่อง
การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี หนาที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ
ตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด ฯลฯ ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียน ในกรณีหนาที่และความรับผิดชอบ
และการใชของสวนรวม และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
กระบวนการแกปญหา
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับผูอื่นอยาง
สันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย
๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน
๓. เห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทย
๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื่น
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี

๘๓
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส ๑3๒01 หน า ที่ พลเมื อ ง 3
กลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เวลา ๔๐
ชั่วโมง
ปฏิ บั ติ ต นเป น ผู มี ม ารยาทไทย ในเรื่ อ งการต อ นรั บ ผู ม าเยื อ น และการปฏิ บั ติ ต นตามกาลเทศะ
แสดงออกถึง ความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องตางๆ ปฏิบัติตน
เปนผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทํา
ของตนเอง
เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
ในเรื่องความซื่อสัตย และความเสียสละ หลักการทรงงาน ในเรื่องการมีส วนรวมและความเพีย ร และหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ปฏิบั ติตนเปน ผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่ อสัตยสุจ ริต ขยัน หมั่นเพีย ร
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่อง
การใชและการดู แลรักษาสิ่งของ เครื่องใชและสถานที่ของสว นรวม ปฏิบั ติต นตามบทบาทหนาที่ในฐานะ
สมาชิกที่ดี ของหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใชสิทธิและหนาที่ และการใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ มีสวน
รวมในกิจกรรม ตางๆ ของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ดวย
การไมรังแก ไมทําราย ไมลอเลียน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และแบงปน ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชน ใน
กรณีการใช สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดลอม และเสนอวิธีการปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และกระบวนการ
แกปญหา
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับผูอื่นอยาง
สันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย
๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน
๓. เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น
๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของหองเรียนและโรงเรียน

๘๔
๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู
คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว14201
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร 4
รายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง
ศึกษาความหมายของขอมูล แหลงขอมูล ประเภทของขอมูล ประโยชนของขอมูล รวบรวมขอมูล
ชื่ อ และหน า ที่ ของอุ ป กรณ องค ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร การใช ง านคอมพิ ว เตอร อย า ง ถู ก วิ ธี การใช
อินเทอรเน็ต การใชงานโปรแกรม Ms PowerPoint ในการนําเสนอ จัดรูปแบบ ภาพนิ่ง แทรกตารางและ
แผนภูมิในงานนําเสนอ นําเสนองานภาพนิ่ง โดยการสืบคน รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลใกลตัว และการ
อภิปรายเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู สรางสรรคผลงานจากสิ่งที่ได
เรียน สามารถนําไปใช ใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เห็นคุณคา ความสําคัญของชิ้นงานที่สรางขึ้น
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายของขอมูล แหลงขอมูล ประเภทของขอมูล ประโยชนของขอมูล รวบรวมขอมูลได
2. บอกชื่อและหนาที่ของอุปกรณองคประกอบของคอมพิวเตอรและใชงานคอมพิวเตอรไดอยางถูกวิธี
3. สืบคนขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ตได
4. ใชงานโปรแกรม Ms PowerPoint ในการนําเสนอ จัดรูปแบบ ภาพนิ่งได
5. แทรกตารางและแผนภูมิในงานนําเสนอได
6. นําเสนองานภาพนิ่งได
7. ประยุกตเพื่อใชงานไดและเห็นความสําคัญของชิ้นงาน
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู

๘๕

รหัสวิชา ว15201
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

คําอธิบายรายวิชา

ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร ๕
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เวลา 40 ชั่วโมง

ศึกษาความหมาย บทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อและหนาที่ของอุปกรณและ
องค ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร ความหมาย ประโยชน แ ละโทษของอิ น เทอร เ น็ ต และสื บ ค น ข อ มู ล จาก
อินเทอรเน็ต ใชงานโปรแกรม Ms Excel เบื้องตน จัดรูปแบบของขอมูลบนเวิรกชีต ใชสูตรและฟงกชั่นใน
การคํานวณ อธิบายการใชงาน ออกแบบและสราง E-book ดวยโปรแกรม Flip Album
โดยการสืบคน รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลใกลตัว และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู สรางสรรคผลงานจากสิ่งที่ไดเรียน สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน เห็นคุณคา ความสําคัญของชิ้นงานที่สรางขึ้น
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมาย บทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศได
2. บอกชื่อและหนาที่ของอุปกรณและองคประกอบของคอมพิวเตอรได
3. บอกความหมาย ประโยชนและโทษของอินเทอรเน็ตและสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตได
4. ใชงานโปรแกรม Ms Excel เบื้องตนได
5. จัดรูปแบบของขอมูลบนเวิรกชีตได
6. ใชสูตรและฟงกชั่นในการคํานวณได
7. อธิบายการใชงาน ออกแบบและสราง E-book ดวยโปรแกรม Flip Albumได
8. ประยุกตเพื่อใชงานไดและเห็นความสําคัญของชิ้นงาน
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

๘๖

รหัสวิชา ว16201
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

คําอธิบายรายวิชา

ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร 6
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เวลา 40 ชั่วโมง

ศึ ก ษาและฝ ก ทั ก ษะทางด า นตารางการทํ า งานด ว ยการพั ฒ นาเว็ บ เพจด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
Macromedia Dreamweaver 8 การประยุกตการสรางเว็บไซต การจัดและการตกแตงขอความ การแทรก
รูปภาพลงในเว็บเพจ การสรางตาราง การสรางการเชื่อมโยงในแตละหนาเว็บเพจ เว็บไซต การแบงหนาเว็บ
เพจเปนสวนๆ การสรางฟอรมเพื่อรองรับขอมูลจากผูใช การประยุกตสรางเลเยอรในการตกแตงเอกสารเว็บ
เพจ การแทรกมัลติมีเดียสื่อตางๆ ลงในเว็บเพจ การจัดการเว็บไซต เชน การขอพื้นที่เพื่อรองรับเว็บไซตของ
เรา การขอขอใชบริการเสริมตางๆ การนําเว็บไซตขึ้นสูอินเตอรเน็ต เพื่อการตกแตงเว็บเพจใหสวยงาม
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นศึ ก ษา กระบวนการสร า งความคิ ด รวบยอด กระบวนการฝ ก ปฏิ บั ติ กระบวนการ
ออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแกปญหา กระบวนการคิดวิเคราะห มีนิสัยรักการทํางาน รักการ
คนควา มีความรับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขมีสมาธิในการทํางานจนสามารถนําทักษะ
ปฏิบัติงานไปใชในชีวิตประจําวันได
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายของโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม เขาสูโปรแกรม และ แนะนําสวนประกอบของ
โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8
2. บอกวิธีการกําหนดไฟลและโฟลเดอรภายในเว็บไซตสรางหนาเว็บเพจและกําหนดคุณสมบัติให
เว็บเพจ
3. ปฏิบัติการเลือกรูปแบบตัวอักษร (Font) ปรับขนาดและเปลี่ยนสีตัวอักษร
4. ปฏิบัติจัดการเกี่ยวกับรูปภาพได จัดวางรูปภาพประกอบขอความและใสรูปภาพเปนฉากหลัง
5. บอกวิธีการสรางตารางกําหนดคุณบัติของตาราง
6. สามารถบอกสวนประกอบของไฮเปอรลิงก ปฎิบัติการสรางไฮเปอรลิงกเชื่อมโยงระหวางเว็บ
7. ปฏิบัติการใชภาพเคลื่อนไหว การคนหาขอมูล การสรางเมนู Pop Up
8. สรางเว็บไซตของตนเอง
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

๘๗

รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ส 14203
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

คําอธิบายรายวิชา

รายวิชา อาเซียนศึกษา 4
40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)

ศึกษาสถานการณโลกปจจุบันที่เกี่ยวกับการเปนอาเซียน ศึกษาคนควาหนาที่ของอาเซียนประวัติความ
เปนมาของอาเซียนวัตถุประสงคของอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน สัญลักษณที่แสดงถึงประเทศสมาชิก
อาเซียน สํานักงานเลขาธิการอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน การพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน เปาหมายหลักของประชาคมอาเซียนใน
ดานตาง ๆ กลไกการบริหารของอาเซียน โครงสรางองคกรอาเซียน หนาที่และความสําคัญของสํานักงาน
เลขาธิการ การพัฒนาอยางยั่งยืน ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาความของ
ความขัดแยงทางสังคม คานิยมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยการบูร ณาการ กระบวนการกลุ ม กระบวนการทํ างาน กระบวนการสืบ ค น โดยใชทักษะการ
สอบถามผูเกี่ยวของ การบอกเลาเรื่องราว การสืบคนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ โดยใชสื่อเทคโนโลยี รวบรวม
ขอมูล สรุปความ ใชหลักฐานทางประวัติศาสตร ศึกษาโดยสังเขป สืบคนเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในอาเซียน
โดยใชหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ ฝกทักษะการสํารวจ การวิเคราะห ตีความ สรุปความ เพื่อให
เขาใจพัฒนาการของอาเซียน การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง จากอดีตจนถึงปจจุบัน
เพื่อใหเกิดคานิยม ตระหนัก เจตคติที่ดี ในการเปนสมาชิกที่ดี การเขามามีสวนรวม เปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน เขาใจการรวมมือกันประเทศอาเซียน เกิดความรัก ความภูมิใจ เห็นคุณคา ความเปนปกแผน
ของประเทศอาเซียน รูแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ปรับตัวในการเปนพลเมืองที่ ดี
ภายในกฎบัตรอาเซียน สามารถดํารงชีวิตอยูในยุคโลกาภิวัฒน และพัฒนาไปสูความเปนพลเมืองโลก
ผลการเรียนรู
1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ ถึงประเด็นสําคัญของอาเซียนปจจุบันได
2. แสดงลําดับเหตุการณการกอตั้งอาเซียน โดยระบุหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ
3. อธิบายพัฒนาการของอาเซียนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันได
4. ตระหนักถึงความสําคัญของประชาคมอาเซียน
5. บอกปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาประชมคมอาเซียนได
6. การสืบคนขอมูลทางภูมิศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
7. อธิบายโครงสรางองคกรของอาเซียนได
8. วิเคราะหผลดี ผลเสียของการเปนสมาชิกอาเซียน สิทธิมนุษยชน ความเปนธรรมในสังคม
9. บอกปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน ความหลากหลายในดานตาง ๆ

๘๘

รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ส 15203
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

คําอธิบายรายวิชา

รายวิชา อาเซียนศึกษา ๕
40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)

ศึกษาสถานการณโลกปจจุบันที่เกี่ยวกับภูมิหลังและสถานะลาสุด ของการเปนอาเซียน หนาที่ของ
อาเซียน วัตถุประสงคของอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน ความสําเร็จของ
อาเซียนและประโยชนตอประเทศไทย อาเซียน + การพัฒนาอาเซียน จนเปนความสัมพันธของอาเซียน + 3
เปาหมายหลักของประชาคมอาเซียน เหตุผลในการกอตั้งอาเซียน + 3 ความหลากหลายทางดานเศรษฐกิจ
สังคม ของอาเซียน + 3 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนสูอาเซียน + 3
แกไขปญหาความขัดแยงทางสังคม คานิยมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยการบูร ณาการ กระบวนการกลุ ม กระบวนการทํ างาน กระบวนการสืบ ค น โดยใชทักษะการ
สอบถามผูเกี่ยวของ การบอกเลาเรื่องราว การสืบคนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ โดยใชสื่อเทคโนโลยี รวบรวม
ขอมูล สรุปความ ใชหลักฐานทางประวัติศาสตร ศึกษาโดยสังเขป สืบคนเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในอาเซียน
โดยใชหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ ฝกทักษะการสํารวจ การวิเคราะห ตีความ สรุปความ เพื่อให
เขาใจพัฒนาการของอาเซียน การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง จากอดีตจนถึงปจจุบัน
เพื่อใหเกิดคานิยม ตระหนัก เจตคติที่ดี ในการเปนสมาชิกที่ดี การเขามามีสวนรวม เปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน เขาใจการรวมมือกันประเทศอาเซียน เกิดความรัก ความภูมิใจ เห็นคุณคา ความเปนปกแผน
ของประเทศอาเซียน รูแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ปรับตัวในการเปนพลเมืองที่ดี
ภายในกฎบัตรอาเซียน สามารถดํารงชีวิตอยูในยุคโลกาภิวัฒน และพัฒนาไปสูความเปนพลเมืองโลก
ผลการเรียนรู
1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ ถึงประเด็นสําคัญของอาเซียนปจจุบันได
2. แสดงลําดับเหตุการณการกอตั้งอาเซียน โดยระบุหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ
3. อธิบายพัฒนาการของการกอตั้งกฎบัตรอาเซียนได
4. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน
5. สรุปประโยชนทางเศรษฐกิจที่ไทยไดรับจากกรอบความรวมมือของอาเซียน
6. การสืบคนขอมูลการพัฒนาอาเซียน + 3 โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
7. บอกปจจัยที่มีผลตอการกอตั้งอาเซียน + 3 ความหลากหลายในดานตาง ๆ
8. ตระหนักและเห็นความสําคัญของอาเซียน + 3 ที่จะธํารงรักษาตอไป
9. เสนอแนวทางแกปญหาความขัดแยงในดานตาง ๆ ของประเทศอาเซียน

๘๙

รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ส 16203
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

คําอธิบายรายวิชา

รายวิชา อาเซียนศึกษา 6
40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)

ศึกษาสถานการณโลกปจจุบันที่เกี่ยวกับภูมิหลังและสถานะลาสุด ของการเปนอาเซียน หนาที่ของ
อาเซี ย น วั ต ถุ ป ระสงค ของอาเซี ย น ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น กฎบั ต รอาเซี ย น ความร ว มมื อของอาเซี ย น
ความสําเร็จของอาเซียน ประโยชนตอประเทศไทย โครงสรางพื้นฐานของประชาคมอาเซียน 3 เสา ความมั่นคง
ของภูมิภาคอาเซียน กฎบัตรอาเซียนในดานตาง ๆ การประชุมสุดยอดอาเซียน ผลบวกอาฟตาตอประเทศไทย
ความขัดแยงในทุก ๆ ดาน เชน ดานเศรษฐกิจ ดานการคา ดานกฎหมายระหวางประเทศ ดานสังคม เขต
การคาเสรี และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุ ม กระบวนการทํางาน กระบวนการสืบค น โดยใชทักษะการ
สอบถามผูเกี่ยวของ การบอกเลาเรื่องราว การสืบคนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ โดยใชสื่อเทคโนโลยี รวบรวม
ขอมูล สรุปความ ใชหลักฐานทางประวัติศาสตร ศึกษาโดยสังเขป ฝกทักษะการสํารวจ การวิเคราะห ตีความ
สรุปความ เพื่อใหเขาใจพัฒนาแผนการเพื่อนํามาซึ่งประชาคมทั้ง 3 เสา ภายใต Roadmap for an ASEAN
Community 2009-2015
เพื่อใหเกิดคานิยม ตระหนัก เจตคติที่ดี ในการเปนสมาชิกที่ดี การเขามามีสวนรวม เปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน เขาใจการรวมมือกันประเทศอาเซียน เกิดความรัก ความภูมิใจ เห็นคุณคา ความเปน
ปกแผ น ของประเทศอาเซี ย น รู แนวโน มทิ ศทางการเปลี่ย นแปลงทางสั งคมวั ฒ นธรรม ปรั บ ตั ว ในการเป น
พลเมื องที่ดี ภายในกฎบั ตรอาเซี ยน ตระหนั กและเห็ น ความสําคัญที่จ ะธํ ารงรั กษา การร วมมือกัน ประเทศ
อาเซียนจนเกิดความรัก ความภูมิใจในความเปนอาเซียน สามารถดํารงชีวิตอยูในยุคโลกาภิวัฒน และพัฒนา
ไปสูความเปนพลเมืองโลก
ผลการเรียนรู
1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ ถึงประเด็นสําคัญของอาเซียนปจจุบันได
2. แสดงลําดับเหตุการณการกอตั้งอาเซียน โดยระบุหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ
3. อธิบายพัฒนาการของความรวมมือของอาเซียนได
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
5. สรุปโครงสรางพื้นฐานของประชาคมอาเซียน 3 เสา
6. อธิบายกฎบัตรอาเซียน
7. วิเคราะหการประชุมสุดยอดอาเซียนแตละครั้ง
8. เสนอแนวทางการพัฒนา ผลบวกอาฟตาตอประเทศไทย
9. เสนอแนวทางแกปญหาความขัดแยงในทุก ๆ ดานของประเทศอาเซียน

๙๐

รหัสวิชา ส 1๑20๒ – ส1๖๒๐๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - 6

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชา การปองกันการทุจริต ๑-๖
40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคมในการตอตานการทุจริต
โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน เพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต
ผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม
5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได
6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ
7. ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต
8. ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม
9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

๙๑

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ระดับประถมศึกษา

๙๒

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โรงเรีย นบ านหว ยขอบหว ยเหีย ม ได จัด กิจ กรรมพั ฒนาผู เรี ยนโดยมุ งใหผู เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรูจ าก
ประสบการณตรง ไดฝกปฏิบั ติจริงและคนพบความถนัดของตนเอง สามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมตาม
ความสนใจจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย บําเพ็ญประโยชนเ พื่อสังคม มีทักษะในการดําเนินงาน สงเสริมใหมี
วุฒิภาวะทางอารมณ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพ
ไดอยางเหมาะสม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรูอยางรอบ
ด านเพื่ อความเป นมนุ ษย ที่ สมบู รณ ทั้งร างกาย สติ ป ญญา อารมณ และสั งคม เสริ มสร างให เป นผู มี ศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงใหสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามรถจักการตนเองไดและอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข โรงเรียนบานฝาผนัง ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยแบงออกเปน ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. กิ จกรรมแนะแนว เปน กิจ กรรมที่ สงเสริมและพัฒ นาผูเ รี ยนให รูจั กตนเอง รู รักษ สิ่งแวดล อม
สามารถตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแก
ผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน โดยนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมงตอป
การศึกษา
๒. กิ จ กรรมนั ก เรี ย น เป น กิ จ กรรมที่ มุ ง พั ฒ นาระเบี ย บวิ นั ย ความเป น ผู นํ า ผู ต ามที่ ดี ความ
รับผิ ดชอบ การทํ างานรว มกั น รูจั กแก ปญหา การตั ดสิน ใจที่เหมาะสม ความมีเ หตุผ ล การช วยเหลื อ
แบงปนเอื้ออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคล องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมิน
และปรับปรุงการทํางานเนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของ
ผูเรียนและบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
นักเรียนทุกคนตองเขารวม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 ชั่งโมงตอปการศึกษา กิจกรรมชุมนุม นักเรียน
ทุกคนตองเขารวมกิจกรรมชุมนุม 30 ชั่งโมงตอปการศึกษา
๓. กิจ กรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เป นกิ จกรรมที่ส งเสริมให ผูเ รียนบํา เพ็ ญตนให เป น
ประโยชนตอสังคม ชุมชนและทองถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ความดีงาม ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม
นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ ชั่วโมงตอปการศึกษา
1. กิจกรรมแนะแนว
วัตถุประสงค

๙๓
๑. เพื่อผูเรียนคนพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักละเห็นคุณคาในตนเองและ
ผูอื่น
๒. เพื่อใหผูเรียนแสวงหาความรูจากขอมูล ขาวสาร แหลงเรียนรู ทั้งดานการศึกษา อาชีพสวนตัว
สังคม เพื่อนําไปใชในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพของตนเอง
๓. เพือ่ ใหผูเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพ และรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
๔. เพื่อใหผูเรียนมีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
๕. เพื่ อให ผู เ รี ย นมี ค านิ ย มที่ ดี ง ามในการดํ า เนิ น ชี วิ ต สร างเสริ มวิ นั ย คุ ณธรรมและจริ ย ธรรมแก
นักเรียน
๖. เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
แนวการจัดกิจกรรม โรงเรียนไดจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อชวยเหลือและพัฒนาผูเรียน ดังนี้
๑. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให ค รู ได รู จั กและช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย นมากขึ้ น โดยใช ก ระบวนการทางจิ ต วิ ท ยา
การจัดบริการสนเทศ โดยใหมีเอกสารเพื่อใชในการสํา รวจขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน ดวยการ
สังเกต สัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การเขียนประวัติ การพบผูปกครองกอนและระหวาง
เรี ย น การเยี่ ย มบ า นนั ก เรี ย น การให ค วามช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย นเรื่ อ งสุ ข ภาพจิ ต เศรษฐกิ จ
การจัดทําระเบียนสะสม สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน และบัตรสุขภาพ
๒. การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาวุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ โดยทํ า แบบทดสอบเพื่ อรู จั กและเข าใจตนเอง
มีทักษะในการตัดสินใจ การปรับตัว การวางแผนเพื่อเลือกศึกษาตอ เลือกอาชีพ
๓. การจั ด บริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษาแก ผู เ รี ย นรายบุ ค คล และรายกลุ ม ในด า นการศึ ก ษา อาชี พ
และส วนตั ว โดยมี ผูให คําปรึ กษาที่มีคุณวุ ฒิ และมี ความเชี่ย วชาญในเรื่ องการให คําปรึกษา
ตลอดจนมีหองใหคําปรึกษาที่เหมาะสม
๓.๑ ชวยเหลือผูเรียนที่ประสบปญหาดานการเงิน โดยการใหทุนการศึกษาแกผูเรียน
๓.๒ ติดตามเก็บขอมูลของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
2. กิจกรรมนักเรียน
๑. กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ ทุกคน ไดฝกอบรมวิชาลูกเสือ - เนตรนารี เพื่อสงเสริม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สงเสริมความสามัคคี มีวินัย และ
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม โดยดําเนินการจัดกิจกรรมตามขอกําหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ
วัตถุประสงค
พระราชบัญญั ติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ ไดกําหนดวั ตถุประสงค ของการฝกอบรม เพื่ อ
พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี มี ความรับผิดชอบ และชวย
สรางสรรคสังคม เพื่อใหเกิดความสามัคคี และความเจริญกาวหนา ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความมั่งคง
ของประเทศชาติตามแนวทางดังตอไปนี้
๑. ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพึ่งตนเอง

๙๔
๒.
๓.
๔.
๕.

ใหมีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอื่น
ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน
ใหรูจักทําการฝมือและฝกฝนการทํากิจกรรมตางๆตามความเหมาะสม
ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่งคงชองชาติ

แนวการจัดกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือสํารอง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓
เปดประชุมกอง ดําเนินการตามกระบานการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมใหศึกษาวิเคราะห
วางแผน ปฏิบั ติ กิจ กรรมตามมาตรฐาน โดยเนน ระบบหมู สรุ ปผลการปฏิบั ติกิจ กรรม ป ดประชุ มกอง
โดยใหผูเรียนศึกษาและฝกปฏิบัติดังนี้
๑. เตรียมลูกเสือสํารอง นิยายเรื่อเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือสํารอง การ
ทําความเคารพเปนหมู (แกรนดฮาวล) การทําความเคารพเปนรายบุคคล การจับมือซาย ระเบียบแถวเบื้องตน
คําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสํารอง
๒. ลูกเสือสํารองดาวดวงที่ ๑ , ๒ และ ๓ อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การ
สํารวจ การคนหาธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธง และประเทศตางๆ การฝมือ กิจกรรมกลางแจง
การบั น เทิ ง การผู กเงื่ อน คําปฏิ ญาณ และกฎของลูกเสือสํ ารองโดยใชกระบานการทํ างาน กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการกลุม กระบวนการจัดการ กระบวนการคิดริเริ่ม สรางสรรค กระบวนการฝกปฏิบัติ
ทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติ
พจนของลูกเสือสํารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบวินัย
และเห็นอกเห็นใจผูอื่น บําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน รูจักทําการฝมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม
ทั้ งนี้ โ ดยไม เ กี่ ย วข องกั บ ลั ทธิ ทางการเมื องใดๆ สนใจและอนุ รั กษ ธ รรมชาติ และสิ่ งแวดล อม นํ าไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖
เป ด ประชุ ม กอง ดํ า เนิ น การตามกระบวนการของลู ก เสื อ และจั ด กิ จ กรรมให ศึ ก ษา
วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน โดยเนนระบบหมู สรุปการปฏิบัติกิจกรรม ปดประชุม
กอง โดยใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติในเรื่อง
๑. ลู ก เสื อตรี ความรู เ กี่ ย วกั บ ขบวนการลู ก เสื อ คํ า ปฏิ ญาณและกฎของลู ก เสื อสามั ญ
กิจกรรมกลางแจง ระเบียบแถว
๒. ลู กเสื อโท การรูจั กดูแลตนเอง การชว ยเหลือผู อื่น การเดิน ทางไปยังสถานที่ต าง ๆ
ทักษะทางวิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่อที่นาสนใจ คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ ระเบียบแถว
๓. ลูกเสือเอก การพึ่งพาตนเอง การบริการ การผจญภัย วิชาการของลูกเสือ ระเบียบ
แถว โดยใชกระบวนการทํางาน กระบวนการแกปญหา ระบวนการกลุม กระบวนการจัดการ กระบวนการ
คิดริเริ่ม สรางสรรค กระบวนการฝกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถิ่น
ไดอยางเหมาะสม

๙๕
เพื่อใหมีความรูความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของ
ลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย สุจริต มี ระเบียบวินัย และเห็น
อกเห็นใจผูอื่น บําเพ็ญตนเพื่อสารธารณประโยชน รูจักทําการฝมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้
โดยไม เกี่ ย วข องกั บลั ทธิทางการเมืองใด ๆ สนใจและอนุ รักษ ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม และนํ าไปใช ใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ
ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม และผานการทดสอบแลว จะไดรับเครื่องหมายลูกเสือตรี
ลูกเสือโท และลูกเสือเอก
๒. กิจกรรมชุมนุม
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความตองการของตน
๒. เพื่ อใหผู เ รี ย นได พัฒ นาความรู ความสามารถด านการคิด วิ เ คราะห สั งเคราะห ให เ กิ ด
ประสบการณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ
๓. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม
๔. เพื่อใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่น ไดตามวิถีประชาธิปไตย
แนวการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมตามความสนใจ (ชุมนุม) ผูเรียนสามารถเลือกเขาเปนสมาชิกชมรม วางแผนการ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมร ว มกั น โดยมี ช มรมที่ ห ลากหลาย เหมาะสมกั บ เพศ วั ย และความสนใจของผู เ รี ย น
ประกอบดวยกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม สงเสริมประชาธิปไตย สงเสริม
การเรียนรู และคายวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝกปฏิบัติ การบรรยายพิเศษดังตัวอยางพอสังเขปตอไปนี้
๑. กิ จ กรรมพั ฒ นาวุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ ศี ล ธรรมและจริ ย ธรรม จั ด สอนจริ ย ธรรมใน
หองเรียน จัดใหมีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทั้งทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยผูเรียนมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมทัง้ ในดานวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และศีลปะ
๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาสีทุกชวงชั้น โดยผูเรียนไดฝกทักษะ
การทํางาน และการแกปญหาทุกขั้นตอน
๓. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการทํางาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง
และฝกทักษะการจัดการ
๔. กิจกรรมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
เชน ประเพณีไหวครู ประเพณีลอยกระทง
๕. กิ จกรรมสงเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตย จั ดใหมีการเลือกคณะกรรมการ
นักเรียน โดยใหนํากระบวนการประชาธิปไตยไปใชในการรวมวางแผนดําเนินงานพัฒนาโรงเรียน
๖. กิจกรรมคนดีของสังคม จัดใหมีการบรรยายใหความรู เพื่อปองกันปญหาโรคติดตอ
รายแรง ปญหายาเสพติด ปญหาวัยรุน ใหความรูเพื่อปลูกฝงใหเปนสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
๗. กิจกรรมสงเสริมการเรีย นรู โดยจัดแหลงเรียนรู ไดแก หองสมุด หองปฏิบัติการทาง
ภาษา หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและอนามัย ใหบริการหองพยาบาล มีบริการใหความรูแกผูเรียน
เพื่อปองกันโรคระบาดอยางทันเหตุการณ

๙๖
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ
๒. เพื่อใหผูเรียนออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารประโยชนอยางสรางสรรคตามความถนัด
และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
๓. เพื่อใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔. เพื่อใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม จริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๕. เพื่อใหผูเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
แนวการจัดกิจกรรม
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสาธารณประโยชน เป น กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได ทํ า
ประโยชนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตใจมุงทําประโยชนตอครอบครัว ชุมชนและสังคมกิจกรรมสําคัญ ไดแก
กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน กิ จ กรรมสร า งสรรค สั ง คม กิ จ กรรมดํ ารงรั กษา สื บ สาน ศาสนา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เวลาเรี ย นสํ า หรั บ กิ จ กรรมเพื่ อสั ง คมและสาธารณประโยชน ใ นส ว นกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน จั ด สรรเวลาให ผู เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑-๖ รวม ๖ ป จํ า นวน ๖๐ ชั่ ว โมง
(เฉลี่ยปละ ๑๐ ชั่วโมง)
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ในระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๖ เปนการจัด
กิจกรรมภายในเวลาเรียน โดยใหผูเรียนรายงานแสดงกรเขารวมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผูรับรองผล
การเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง
แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โรงเรียนบานฝาผนัง กําหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดังนี้
๑. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑.๑ การตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ตลอดปการศึกษา
๑.๒ ประเมิ น กิจ กรรมพั ฒ นาผู เ รีย นจากการปฏิ บั ติกิจ กรรมและผลงาน/ชิ้น งานของผูเ รี ย น
ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกผลการเรียนรู และผานทุกผลการเรียนรู โดยแตละผลการเรียนรูผานไมนอย
กลารอยละ ๕๐ หรือมีคุณภาพในระดับ ๑ ขึ้นไป
๑.๓ ผูเรีย นมีเวลาเข ารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียนตาม
เกณฑ ขอ ๑.๑ และขอ ๑.๒ ถือวาผูเรียนมีผลการเรียน “ผ” ผานการประเมินกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน
๑.๔ ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไมเปนไปตาม
เกณฑ ขอ ๑.๑ และขอ ๑.๒ ถือวาผูเรียนมีผลการเรียน “มผ” โรงเรียนตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํา

๙๗
กิจกรรมในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน
“ผ” และนําผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน
๒. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการตัดสิน มีแนวปฏิบัติดังนี้
๒.๑ กําหนดใหผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
ผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา
๒.๒ ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคลตาม
เกณฑที่โรงเรียนกําหนด ผูเรียนจะตองผานกิจกรรม ๓ กิจกรรมสําคัญดังนี้
๒.๒.๑ กิจกรรมแนะแนว
๒.๒.๒ กิจกรรมนักเรียน ไดแก
๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
๒. กิจกรรมชุมนุม
๒.๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
๒.๓ การนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการกลุมสาระการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒.๔ เสนอผูบริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการ
จบแตละระดับการศึกษา

๙๘

คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ระดับประถมศึกษา

๙๙

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ๑ - ๖

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป

รูจักและเขาใจตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีเจตคติที่ดีตอ
การมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
รูจักตนเองในทุกดาน รูความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของตนเอง รูและเขาใจโลกของงานอาชีพ
อยางหลากหลาย มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจรติ รูขอมูลอาชีพ สามารถเลือกตนแนวทางในการประกอบอาชีพ
ไดอยางเหมาะสม มีการเตรียมตัวสูอาชีพ สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและ
สนใจ มีคุณลักษณะพื้นฐานที่จําเปนในการประกอบอาชีพและพัฒนางานใหประสบความสําเร็จเพื่อสราง
ฐานะทางเศรษฐกิจใหกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
พัฒนาตนเองในดานการเรียนอยางเต็มศักยภาพ รูจักแสวงหาความรูใฝรูใฝเรียนใหเปนคนดีมีความรู
และทักษะทางวิชาการ รูจักแสวงหาและใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยางมี
ประสิทธิภ าพ มีวิ ธีการเรี ยนรู มีทักษะการคิด แกป ญหาอยางสร างสรรค คิ ดเปน ทําเปน มีคุณธรรม
จริยธรรม เอื้ออาทรและสมานฉันท เพื่อดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสงบสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น เกิดการเรียนรู
สามารถวางแผนการเรียนรู อาชีพ รวมทั้งการดําเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม เกิดการเรียนรูสามารถ
ปรั บ ตั ว ได อย างเหมาะสม อยู ร ว มกั บ ผู อื่น ได อย างมี ความสุ ข พึ่ งตนเองได มี ทักษะในการเลื อ กแนวทาง
การศึกษา การงานและอาชีพ ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดีและจิตสํานึกในการทําประโยชนตอครอบครัว
สังคมและประเทศชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู
๑. เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจัก เขาใจ รัก และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น
๒. เพือ่ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถวางแผนการเรียน การศึกษาตอ อาชีพ รวมทั้งการ
ดําเนินชีวิต และมีทักษะทางสังคม
๓. เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม
๔. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
รวม ๔ ผลการเรียนรู

๑๐๐

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ๑

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เตรียมลูกเสือสํารองและลูกเสือสํารองดาวดวงที่ ๑
เวลา 40 ชั่วโมง/ป

เปดประชุมกอง ดําเนิ นการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยใหศึกษา วิ เคราะห
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู โดยเนนระบบหมูและปฏิบัติกิจกรรมตามคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสํารอง เรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงใชสัญลักษณสมาชิกลูกเสือสํารองที่มีความเปนเอกลักษณ
รวมกัน ศึกษาธรรมชาติในชุมชนดวยความสนใจ ใฝรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม ปดประชุมกอง ในเรื่องตอไปนี้
๑. เตรี ยมลู กเสื อสํารอง นิ ยายเมาคลี ประวั ติการเริ่ มกิจ การลูกเสือ การทํ าความเคารพหมู
(แกรนดฮาวล) การทําความเคารพเปนรายบุคคล การจับมือซาย ระเบียบแถว เบื้องตน คํา
ปฏิญาณ กฎและคติพจนของลูกเสือสํารอง
๒. ลู ก เสื อสํ า รองดาวดวงที่ ๑ อนามั ย ความสามารถเชิ ง ทั ก ษะ การสํ า รวจ การค น หา
ธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธงและประเทศตาง ๆ การฝมือ กิจกรรมกลางแจง การ
บันเทิง การผูกเงื่อน คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารองเพื่อใหมีความรู ความเขาใจใน
กิจกรรมลูกเสือสํารองดาวดวงที่ ๑ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติ
พจนของลูกเสือสํารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบ
วินัย และเห็นอกเห็นใจผูอื่น รูจักบําเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน รู จักทําการฝมือและฝกฝนทํา
กิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ
และสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู
๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพึ่งพาตนเองได
๒. มีความซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น
๓. บําเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
๔. ทําการฝมือและฝกฝนการทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม
๕. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ ความมั่นคง
๖. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอน
๗. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
รวม ๗ ผลการเรียนรู

๑๐๑

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ๒

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ลูกเสือสํารองดาวดวงที่ ๒
เวลา 40 ชั่วโมง/ป

เป ด ประชุ ม กอง ดํ า เนิ น การตามกระบวนการของลู ก เสื อ และจั ด กิ จ กรรมให ศึ กษา วิ เ คราะห
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู โดยเนนระบบหมู และปฏิบัติตามคําปฏิญาณ คติพจนและกฎ
ของลูกเสือสํารอง ศึกษาเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงใชสัญลักษณส มาชิกลูกเสือสํารองที่มีความเปน
เอกลักษณรวมกัน ศึกษาธรรมชาติในชุมชนดวยความสนใจใฝรูตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ
กิจกรรม ปดประชุมกองในเรื่องตอไปนี้
ลูกเสือสํ ารองดาวดวงที่ ๒ นิยายเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจ การลูกเสือ การทําความเคารพหมู
(แกรนฮาวล) การทําความเคารพเปนรายบุคคล การจับมือซาย ระเบียบแถว คําปฏิญาณ กฎ และคติพจน
ของลูกเสือสํารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การสํารวจ การคนหาธรรมชาติการอนุรักษทรัพยากรใน
ชุมชนทองถิ่น ความปลอดภัย บริการ การผูกเงื่อน ธง และประเทศตาง ๆ การฝมือที่ใชวัสดุเหลือใชใน
ทองถิ่น กิจกรรมกลางแจง การบันเทิงที่สงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมลดภาวะโลกรอน
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสํารองดาวดวงที่ ๒ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ
กฎและคติพจนของลูกเสือสํารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริต
มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจ รูจักบําเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน รูจักทําการฝมือและฝกฝน
ทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
อนุ รั กษทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดลอม ความมั่ น คงของชาติ และสามารถประยุ กต ใช ห ลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู
1. มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพึ่งตนเองได
2. มีความซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอื่น
3. บําเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
4. ทําการฝมือและฝกฝนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม
5. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและความมั่นคงของชาติ
6. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอน สามารถประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได
รวม ๖ ผลการเรียนรู

๑๐๒

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ๓

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ลูกเสือสํารองดาวดวงที่ ๓
เวลา 40 ชั่วโมง/ป

เป ด ประชุ มกอง ดํ าเนิ น การตามกระบวนการของลู กเสื อ และจั ด กิ จ กรรมให ศึกษา วิ เ คราะห
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู โดยเนนระบบหมู และปฏิบัติตามคําปฏิญาณ คติพจนและกฎ
ของลูกเสือสํารอง ศึกษาเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงใชสัญลักษณสมาชิกลูกเสือสํารองที่มีความเปน
เอกลักษณรวมกัน ศึกษาธรรมชาติในชุมชนดวยความสนใจใฝรูตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ
กิจกรรม ปดประชุมกองในเรื่องตอไปนี้
ลูกเสือสํ ารองดาวดวงที่ ๓ นิยายเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจ การลูกเสือ การทําความเคารพหมู
(แกรนฮาวล) การทําความเคารพเปนรายบุคคล การจับมือซาย ระเบียบแถว คําปฏิญาณ กฎ และคติพจน
ของลูกเสือสํารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การสํารวจ การคนหาธรรมชาติการอนุรักษทรัพยากรใน
ชุมชนทองถิ่น ความปลอดภัย บริการ การผูกเงื่อน ธง และประเทศตาง ๆ การฝมือที่ใชวัสดุเหลือใชใน
ทองถิ่น กิจกรรมกลางแจง การบันเทิงที่สงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมลดภาวะโลกรอน
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสํารองดาวดวงที่ ๓ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ
และคติพจนของลูกเสือสํารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ
วินัย และเห็นอกเห็นใจ รูจักบําเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน รูจักทําการฝมือและฝกฝนทํากิจกรรม
ต า ง ๆ ตามความเหมาะสม รั ก ษาและส ง เสริ ม จารี ต ประเพณี วั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น อนุ รั ก ษ
ทรั พยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล อม ความมั่ น คงของชาติ และสามารถประยุกต ใช ห ลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
ผลการเรียนรู
๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพึ่งตนเองได
๒. มีความซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอื่น
๓. บําเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
๔. ทําการฝมือและฝกฝนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม
๕. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและความมั่นคงของชาติ
๖. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอน สามารถประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได
รวม ๖ ผลการเรียนรู

๑๐๓

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ๔

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี)
เวลา 40 ชั่วโมง/ป

เปดประชุ มกอง ดํ าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจ กรรมโดยใหศึกษา วิเคราะห
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู โดยเนนระบบหมู และปฏิบัติกิจกรรมตามคําปฏิญาณ คติพจน
และกฎของลูกเสือสามัญ เรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริง ใชสัญลักษณสมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเปน
เอกลั ก ษณ ร ว มกั น ศึ ก ษาธรรมชาติ ใ นชุ ม ชนด ว ยความสนใจ ใฝ รู แ ละมี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ลดภาวะโลกรอนและประยุ กตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรูเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ ประวัติของ Load Baden Powell พระราชประวัติ
สังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วิวัฒนาการของกระบวนการ ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก
การทําความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซาย กิจกรรมกลางแจง ระเบียบแถวทามือเปลา ทามือไม
พลวง การใชสัญญามือและนกหวีด การตั้งแถวและการเรียนแถว
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติ
พจนของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบ
วินัย และเห็ นอกเห็นใจผูอื่น บําเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ทําการฝ มือและฝกฝนการทํ า
กิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รั กษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม
และความมั่นคง ประโยชนและสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู
1. มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพึ่งตนเองได
2. มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น
3. บําเพ็ญตนเพื่อสงเสริมและสาธารณะประโยชน
4. ทําการฝมือและฝกฝนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
5. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และความมั่นคงของชาติ
6. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอน
7. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวม ๗ ผลการเรียนรู

๑๐๔

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ๕

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท
เวลา 40 ชั่วโมง/ป

เปดประชุ มกองดําเนินการตามกระบวนการของลู กเสือ และจัดกิจกรรมโดยใหศึกษา วิเคราะห
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู โดยเนนระบบหมู และปฏิบัติกิจกรรมตามคําปฏิญาณ คติพจน
และกฎของลู กเสือสามั ญ เรี ย นรู จ ากคิ ด และปฏิบั ติ จ ริง ใช สั ญลั กษณส มาชิกลู กเสื อสามั ญที่มีความเป น
เอกลั ก ษณ ร ว มกั น ศึ ก ษาธรรมชาติ ใ นชุ ม ชนด ว ยความสนใจ ใฝ รู มี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ วั ฒ นธรรม ภู มิป ญญาท อ งถิ่ น ลดภาวะโลกร อนและการประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชทักษะในทางวิชาลูกเสือ การรูจักดูแลตนเอง การชวยเหลือผูอื่น การเดินทางไปยัง
สถานที่ตาง ๆ ทํางานอดิเรก และเรื่องที่สนใจ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบั ติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติ
พจนของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบ
วินัย และเห็นอกเห็นใจผูอื่น บําเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ทําการฝมือและฝกฝนการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม
และความมั่นคง ประโยชนและสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู
1. มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพึ่งตนเองได
2. มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น
3. บําเพ็ญตนเพื่อสงเสริมและสาธารณะประโยชน
4. ทําการฝมือและฝกฝนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
5. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และความมั่นคงของชาติ
6. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอน
7. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวม ๗ ผลการเรียนรู

๑๐๕

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ๖

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก
เวลา 40 ชั่วโมง/ป

เปดประชุมกองดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใหศึกษา วิเคราะห วางแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู โดยเนนระบบหมู และปฏิบัติตามคําปฏิญาณ คติพจน และกฎของลูกเสือ
สามัญ วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว การพึ่งตนเอง การผจญภัย การใชสัญลักษณ สมาชิกลูกเสือสามัญ
ที่มีความเปนเอกลักษณรวมกัน เรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริง ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่นดวยความสนใจ ใฝรู และประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกรอน
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน
ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบวินัย
และเห็นอกเห็นใจผูอื่น บําเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ทําการฝมือและฝกฝนการทํากิจกรรม
ตาง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและ
ความมั่นคง ประโยชนและสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู
1. มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพึ่งตนเองได
2. มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น
3. บําเพ็ญตนเพื่อสงเสริมและสาธารณะประโยชน
4. ทําการฝมือและฝกฝนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
5. รักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และความมั่นคงของชาติ
6. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอน
7. สามารถประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวม ๗ ผลการเรียนรู

๑๐๖
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ๑ - ๖

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
เวลา ๑๐ ชั่วโมง/ป

ฝกปฏิบัติกิจกรรมดวยความสมัครใจผานกิจกรรมที่หลากหลาย ฝกการทํางานที่สอดคลองกับชีวิต
จริง ตลอดจนสะทอนความรู ทักษะ และประสบการณ สํารวจและใชขอมูลประกอบการวางแผนอยางเปน
ระบบ เนนทักษะการคิดวิเคราะห และใชความคิดสรางสรรค การบริการดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ
ตนเองและสวนรวม เสริมสรางความมีน้ําใจ เอื้ออาทร ความเปนพลเมืองดีและความรับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัวและสังคม คิดออกแบบกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในลักษณะอาสาสมัคร จิตอาสา เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน อยางสรางสรรคตามความถนัดและความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค มีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได
ผลการเรียนรู
1. บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนอยางสรางสรรค ตามความถนัดและ
ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติกิจการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค
5. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
รวม ๕ ผลการเรียนรู

๑๐๗
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ๑ - ๖

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมชุมนุม
เวลา 30 ชั่วโมง/ป

ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความตองการ เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถดาน
การคิดวิเคราะห สังเคราะหใหเกิดประสบการณทั้งดานวิชาการ และพื้นฐานอาชีพ ทักษะชีวิตและสังคมตาม
ศักยภาพอย างรอบด าน เพื่ อความเป นมนุ ษย ที่ส มบู รณ มี ความสามารถในการสื่ อสาร มีทักษะการคิ ด
แกปญหา ความสามารถในการใชเทคโนโลยี พัฒนาทักษะในการทํางานและการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการ
ทํางานรักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ
เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความตองการของตน ไดพัฒนา
ความรู ความสามารถดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ใหเกิดประสบการณทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม คิดเปน ทําได
ทํางานรวมกับผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย และประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความตองการของตน
2. มีความรู ความสามารถดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหใหเกิดประสบการณ ทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพตามศักยภาพ
3. ใชเวลาวางใหเกดประโยชนตอตนเองและสวนรวม
4. มุงมั่นในการทํางานและทํางานรวมกับผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย
5. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม
รวม ๕ ผลการเรียนรู

