
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดคูยาง 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดคูยาง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดคูยาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต ๑ ที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ สนองนโยบาย คุณธรรมน าความรู้ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
 โรงเรียนวัดคูยาง ได้ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง กระทรวงศึกษา ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐      
ลงวันที่  ๗  สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง การบริหาร
จัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ จาก เวลาเรียน            
๔๐ ชั่วโมง/ปี เป็น เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดคูยาง ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)                                      
ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 

 ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                      
เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดคูยาง ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่    ๑๖   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
   (ลงชื่อ)                                                  (ลงชื่อ)                                  
            ( พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร.)                 ( นายขจรยศ  บุรุษศรี ) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง



ค าน า 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม                     
และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนสอดคล้องกับแนวนโยบายและความต้องการการจัด
การศึกษา ของชาติ    
 โรงเรียน วัดคูยาง ได้ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ                       
ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
จึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช 2561  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60) และมีการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตร
ตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษาและจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ บูรณาการในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีท ี๑ - ๖ 
 ในการด าเนินการจัดท าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ศึกษาเอกสาร ต าราที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และได้ส ารวจความ
ต้องการ ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็น
แนวทางในการจัดท า ดังนั้นคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง 
พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                      
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60) นี้จะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลที่ต้องการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ                
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 
 
         

                                                                 โรงเรียนวัดคูยาง 
 
 
 
 
 
 



ความน า 
              จากการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการ
ทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔  เพ่ือพัฒนาไปสู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  โดยน าผลการศึกษา  ข้อมูลการวิจัย  และข้อมูลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)  มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมชัดเจนกับท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญ ของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางในการจัดท า
หลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้นโดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางท่ี
ชัดเจนเพื่อตอบสนองคุณภาพที่สังคม ผู้ปกครองคาดหวัง  มีการก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนสู่พลเมืองสังคม
อาเซียนที่มีคุณภาพในอนาคตที่มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ  มีความรู้อย่างแท้จริง 

หลักสูตรโรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช ๒๕๖๑  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ได้ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต ่ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เป็นต้นมา จึง
พัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน และเกิดจากความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเป็นแนวทาง 
หรือข้อก าหนดอันเป็นมวลประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูยาง ในการจัดการ หลักสูตร
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดซึ่งมีเป้าหมายที่การมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี         
มีปัญญา มคีวามสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์ และสังคม อีกท้ังมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
จุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  การอยู่ร่วมกันในสังคมยุค
ปัจจุบัน  ดังนั้น หลักสูตรโรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช ๒๕๖๑  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) จึงประกอบ ด้วยสาระส าคัญของ
หลักสูตรแกนกลาง สาระความรู้ที่เก่ียวข้องกับชุมชนท้องถิ่น และสาระส าคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพ่ิมเติม
โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้
รายวิชาเพ่ิมเติม ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นรายปี และก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และก าหนดเพิ่มเติมตามบริบท ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้พ้ืนฐานการประกอบอาชีพสู่สากลสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามที่หลักสูตรคาดหวัง
และความต้องการของจุดเน้นของท้องถิ่นสู่สากลในสังคมโลก  



วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
 

หลักสูตรโรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน         
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้คู่คุณธรรม          
มีความเป็นผู้น าของสังคมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข               
มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา            
ในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 

เป้าประสงค์ (Corporate  objective) 
๑. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต เป็นผู้น าที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้และการสื่อสารอย่างหลากหลาย ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (Worid  Citizen) 

๒. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ     
(Quality System  Management)  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจอย่างทั่วถึง 

๓. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล                                       
(World  Class standard) 

๔. เพ่ือให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
    หลักสูตรโรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา                  

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ            
๕ ประการ ดังนี้ 
              ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ



ถูกต้อง   ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 
              ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ        
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น       ต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
              ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี                
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้           
การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรโรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ          
พลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาต ิ ศาสน์  กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔.  ใฝ่เรียนรู ้
๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
๖.   มุ่งม่ันในการท างาน 
๗.   รักความเป็นไทย 
๘.   มีจิตสาธารณะ 
 
 



ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คณะความม่ันคงแห่งชาติ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
     รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการ 
     เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส  
     มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียน  โรงเรียนวัดคูยาง 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

 

 
ช่วงชั้นกลุ่มการเรียนรู้ ระดับการจัดการศึกษา 

 ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
o ประวัติศาสตร์ 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิต    ในสังคม 

o เศรษฐศาสตร์ 
o ภูมิศาสตร์ 

 
๔๐ 

 
 

  ๘๐ 

 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
o  รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 
- การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ 
- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
- คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 

 
- 

๘๐ 
- 

 
- 

๘๐ 
- 

 
- 

๘๐ 
- 

 
๔๐ 
- 

๔๐ 

 
๔๐ 
- 

๔๐ 

 
๔๐ 
- 

๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
o กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
-  กิจกรรมนักเรียน 
          - ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
          - ชุมนุม 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
o กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๐  ชั่วโมง/ปี ๑,๐๔๐  ชั่วโมง/ปี 



โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี โรงเรียนวัดคูยาง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  

ท ๑๑๑๐๑   ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑   คณติศาสตร ์ ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑   วิทยาศาสตร ์ ๑๐๐ 
ส ๑๑๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๒   ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑   ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๑๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒๐ 
อ ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 
รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม   
อ ๑๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     ▪  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
     ▪  กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ /  ยุวกาชาด ๔๐ 
ชุมนุม ๓๐ 

     ▪ *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ ชั่วโมง/ ปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี โรงเรียนวัดคูยาง 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  

ท ๑๒๑๐๑   ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑   คณติศาสตร ์ ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑   วิทยาศาสตร ์ ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ ๑๒๑๐๑   ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 
รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม   
อ ๑๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     ▪  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
     ▪ กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ /  ยุวกาชาด ๔๐ 
ชุมนุม ๓๐ 

     ▪ *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 
๑,๐๔๐  

ชั่วโมง/ ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี โรงเรียนวัดคูยาง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน  
ท ๑๓๑๐๑   ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ ๑๓๑๐๑   ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม   
อ ๑๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

     ▪  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

     ▪ กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ /  ยุวกาชาด ๔๐ 
ชุมนุม ๓๐ 

     ▪ *กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 
๑,๐๔๐  

ชั่วโมง/ ปี 
 

 

 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี โรงเรียนวัดคูยาง 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  

ท ๑๔๑๐๑   ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑   คณติศาสตร ์ ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑   วิทยาศาสตร ์ ๑๒๐ 
ส ๑๔๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑   ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ 
อ ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม   
I ๑๔๒๐๑  การศึกษาเพื่อเรียนรู ้ ๔๐ 
ง ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอรเ์พิ่มเติม ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     ▪  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
     ▪ กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ /  ยุวกาชาด ๔๐ 
ชุมนุม ๓๐ 

     ▪ *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 
๑,๐๔๐  

ชั่วโมง/ ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี โรงเรียนวัดคูยาง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท ๑๕๑๐๑   ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑   คณติศาสตร ์ ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑   วิทยาศาสตร ์ ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑   ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ 
อ ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม   
I ๑๕๒๐๑  การศึกษาเพื่อเรียนรู ้ ๔๐ 
ง ๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอรเ์พิ่มเติม ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     ▪  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
     ▪ กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ /  ยุวกาชาด ๔๐ 
ชุมนุม ๓๐ 

     ▪ *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 
๑,๐๔๐  

ชั่วโมง/ ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี โรงเรียนวัดคูยาง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  

ท ๑๖๑๐๑   ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑   คณติศาสตร ์ ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑   วิทยาศาสตร ์ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑   ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ 
อ ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม  
I ๑๖๒๐๑  การศึกษาเพื่อเรียนรู ้ ๔๐ 
ง ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอรเ์พิ่มเติม ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     ▪  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
     ▪ กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ /  ยุวกาชาด ๔๐ 
ชุมนุม ๓๐ 

     ▪ *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 
๑,๐๔๐  

ชั่วโมง/ ป ี

 
 
 

 
 
 



รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา 

รายวิชา ภาษาไทย (พื้นฐาน) 
        ท ๑๑๑๐๑   ภาษาไทย    จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

                      ท ๑๒๑๐๑   ภาษาไทย   จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
                      ท ๑๓๑๐๑   ภาษาไทย   จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
                      ท ๑๔๑๐๑   ภาษาไทย   จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
                      ท ๑๕๑๐๑   ภาษาไทย   จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
                     ท ๑๖๑๐๑   ภาษาไทย   จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

 รายวิชา คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) 
                     ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์   จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
                     ค ๑๒๑๐๑   คณิตศาสตร์  จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
                     ค ๑๓๑๐๑   คณิตศาสตร์  จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
                     ค ๑๔๑๐๑   คณิตศาสตร์  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
                     ค ๑๕๑๐๑   คณิตศาสตร์  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
                     ค ๑๖๑๐๑   คณิตศาสตร์  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

 
รายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) 
                     ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์  จ านวน  ๑๐๐ ชั่วโมง 
                    ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์  จ านวน   ๘๐  ชั่วโมง 
                      ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์  จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 
                       ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์  จ านวน  ๑๒๐   ชั่วโมง 
                       ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์  จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 
                       ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์ จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 
 
 
 
 



 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับประถมศึกษา 
 

 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พื้นฐาน) 
   ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ   จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 

                      ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ  จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
                      ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ  จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
                      ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาฯ  จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
                      ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษาฯ   จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
                       ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษาฯ  จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ (พื้นฐาน) 
     ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
     ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
     ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
     ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
     ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

 
 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (พื้นฐาน) 

พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา        จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา        จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา        จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา        จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา        จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 

 



รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับประถมศึกษา 

 
 รายวิชา ศิลปะ (พื้นฐาน) 

ศ  ๑๑๑๐๑  ศิลปะ    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ศ  ๑๒๑๐๑  ศิลปะ   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ศ  ๑๓๑๐๑  ศิลปะ   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ศ  ๑๔๑๐๑  ศิลปะ   จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ศ  ๑๕๑๐๑  ศิลปะ   จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ศ  ๑๖๑๐๑  ศิลปะ   จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 

 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับประถมศึกษา 

 
 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (พื้นฐาน) 

ง ๑๑๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน ๒๐  ชั่วโมง 
ง ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี       จ านวน ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี         จ านวน ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๔๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี         จ านวน ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๕๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี        จ านวน ๘๐  ชั่วโมง 
ง ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี        จ านวน ๘๐  ชั่วโมง 
     

รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) 

อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                  จ านวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                 จ านวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ     จ านวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                  จ านวน    ๘๐  ชั่วโมง 
อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                  จ านวน    ๘๐  ชั่วโมง 
อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                  จ านวน    ๘๐  ชั่วโมง 

 



รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชา  การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (เพิ่มเติม)      

I ๑๔๒๐๑  การศึกษาเพ่ือเรียนรู้        จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
I ๑๕๒๐๑  การศึกษาเพ่ือเรียนรู้        จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
I ๑๖๒๐๑  การศึกษาเพ่ือเรียนรู้       จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง     

 
 

รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชา  คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)       

ง ๑๔๒๐๑   คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม        จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๕๒๐๑   คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม        จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๖๒๐๑   คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม        จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง     

 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 ระดับประถมศึกษา 
 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)       

อ ๑๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม       จ านวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
อ ๑๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  จ านวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
อ ๑๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  จ านวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑             ชื่อรายวิชา ภาษาไทย                                รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง /ปี                                                                        ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ฝึกอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ บอกความหมายของค าและข้อความ        
ตอบค าถาม เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ น าเสนอ
เรื่องท่ีอ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน                
มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ              
มีมารยาทในการเขียน     

ฝึกทักษะในการฟัง ฟังค าแนะน า  ค าสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม  ตอบค าถาม  เล่าเรื่อง  พูดแสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์  เน้นมารยาทในการฟัง              
การดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ  ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ 

บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็กฝึกท่องจ า
บทอาขยานตามทีก่ าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  
กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การ
ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้าง
ความคดิรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
  ท ๑.๑   ป.๑/๑,   ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖,  ป.๑/๗,  ป.๑/๘ 
 ท ๒.๑   ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
 ท ๓.๑   ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
 ท ๔.๑   ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔ 

ท ๕.๑   ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
 

 รวม  ๕   มาตรฐาน    ๒๒  ตัวช้ีวัด 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๑๒๑๐๑    ชื่อรายวิชา ภาษาไทย                       รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง /ปี                                                                       ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ฝึกอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายความหมายของค า
และข้อความที่อ่าน ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด  แสดงความคิดเห็น
และคาดคะเนเหตุการณ์ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน                 
อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกทักษะการฟัง  ฟังค าแนะน า  ค าสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม  เล่าเรื่อง บอกสาระส าคัญ        
ของเรื่อง ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร  บอกลักษณะค าคล้อง
จอง เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจง
เต็มบรรทัด  เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ  มีมารยาทในการ
เขียน 

ฝึกจับใจความส าคัญจากเรื่อง ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก  
เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการ
แสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการ
แก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและ          
การพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการ           
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
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 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑             ชื่อรายวิชา ภาษาไทย                                รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง /ปี                                                                        ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ฝึกอ่านออกเสียงค า  ข้อความ  เรื่องสั้น ๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ  อธิบายความหมายของค า
และข้อความที่อ่าน ตั้งค าถาม  ตอบค าถามเชิงเหตุผล  ล าดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์  สรุป
ความรู้  ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า อธิบาย
ความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่  และแผนภูมิ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกทักษะการฟังการดูและการพูด  เล่ารายละเอียด  บอกสาระส าคัญ  ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  
พูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึกพูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟังดูและพูด 

ฝึกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  ระบุชนิด  หน้าที่ของ
ค า    ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า แต่งประโยคง่ายๆ  แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ  
เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด  เขียนบรรยาย  เขียนบันทึกประจ าวัน  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรม เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน   
เพลงกล่อมเด็ก  เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีท่ีอ่าน  
ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  
กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์   
กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย บันทึก  การตั้งค าถาม  ตอบ
ค าถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
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  ตัวช้ีวัด 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๑๔๑๐๑             ชื่อรายวิชา ภาษาไทย                                รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง /ปี                                                                        ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยคและส านวน
จากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่ก าหนดและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน  แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจง
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพ        
โครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน  เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ  เขียนจดหมาย            
ถึงเพ่ือนและมารดา  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าเขียนเรื่องตามจินตนาการ              
มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด  จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเรื่องที่ฟังและดู  พูดสรุป
จากการฟังและดู  พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู  ตั้งค าถามและ
ตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง              
การดูและการสนทนา  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด ฝึกเขียนตามหลักการเขียน  เขียนสะกด
ค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ  ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  ใช้พจนานุกรม
ค้นหาความหมายของค า  แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา  แต่งบทร้อยกรองและค าขวัญ            
บอกความหมายของส านวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้ 
           ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิต
จริงร้องเพลงพ้ืนบ้านท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้
กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการ
แก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติอธิบาย บันทึก การตั้งค าถาม ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด
พูดแสดงความคิดเห็นกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
          ท ๑.๑      ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘             
          ท ๒.๑     ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘         
          ท ๓.๑     ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖ 
          ท ๔.๑     ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗  
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๑๕๑๐๑             ชื่อรายวิชา ภาษาไทย                                รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง /ปี                                                                        ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยคและ
ข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัย  แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น 
วิเคราะห์  แสดงความคิดเห็น  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และปฏิบัติตาม  เลือกอ่าน
หนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ  มีมารยาทในการอ่าน 

 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร  เขียนแผนภาพโครง
เรื่อง  แผนภาพความคิด  เขียนย่อความ  เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น  กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

 ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึก  ตั้งค าถาม  
ตอบค าถาม  วิเคราะห์ความ  พูดรายงาน  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  จ าแนกส่วนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น  ใช้ค าราชาศัพท์  บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  แต่งบทร้อย
กรอง  ใช้ส านวนได้ถูกต้อง 

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน  ระบุความรู้ ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่านกระบวนการเขียน  
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสื่อความกระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก          
การตั้งค าถาม ตอบค าถามใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็นกระบวนการ         
สร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่า        
ของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการ          
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

  
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
          ท ๑.๑     ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘ 
          ท ๒.๑     ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘,  ป.๕/๙     
          ท ๓.๑     ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓, ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
          ท ๔.๑     ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗                             
          ท ๕.๑     ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔     
  
รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๓  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๑๖๑๐๑          ชื่อรายวิชา ภาษาไทย                                   รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง /ปี                                                                        ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยคและ
ข้อความที่เป็นโวหาร  อ่านเรื่องสั้น ๆอย่างหลากหลาย   แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  อ่านงานเขียนเชิง
อธิบาย ค าสั่งข้อแนะน า และปฏิบัติตามอธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ 
แผนภูมิและกราฟ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง  
ชัดเจน และเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน เขียน
เรียงความ เขียนย่อความจากเรื่องอ่าน เขียนจดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่อง        
ตามจินตนาการและสร้างสรรค์  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและ
ดู  ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและ
ดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการ
สนทนา  พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  
รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค          
แต่งบทร้อยกรอง  วิเคราะห์เปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเองและ
นิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอ่ืน อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อย โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสังเกต  กระบวน
กรแยกข้อเท็จจริง กระบวนการค้นคว้า  กระบวนการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  กระบวนการใช้ทักษะ
ทางภาษา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการ
พูด  พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกดิความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 



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  ตัวช้ีวัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๑๑๑๐๑             ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์                              รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง /ปี                                                                       ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษา   ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
จ านวนนับ  ๑  ถึง  ๑๐๐  และ  ๐  การบอกจ านวน การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดง

จ านวน การนับเพ่ิมและนับลดทีละ ๑  และทีละ ๑๐ การแสดงจ านวนนับไม่ เกิน ๒๐ ในรูป
ความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อย - ส่วนรวม (part - whole relationship)  การบอกอันดับที่  
การเขียนใน 
รูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวน  การใช้เครื่องหมาย  =   ≠  >  <   การเรียงล าดับจ านวน   
 การบวก การลบ จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐  ความหมายของการบวก ความหมายของการ
ลบ การหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  
โจทย์ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาค าตอบ 
 แบบรูป  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐  แบบรูปซ้ าของจ านวน 
รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ 
 ความยาว  การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดความยาวเป็น
เซนติเมตร  เป็นเมตร   การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
น้ าหนัก การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การ
เปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วย
เป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
 รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย  ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี 
 การน าเสนอข้อมูล  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  การอ่านแผนภูมิเก่ียวกับข้อมูลในโรงเรียนและ
ข้อมูลในท้องถิ่น 
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  
 



 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
   

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 
 

รวม  ๑๐  ตัวช้ีวัด 
     



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๑๒๑๐๑             ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์                                 รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                                                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง /ปี                                                                         ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษา  เรียนรู้  ตัวเลขฮินดูอารบิค  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงปริมาตร สิ่งของ  หรือ
จ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์  การนับเพ่ิมทีละ 5  ทีละ 10  และทีละ  100  การนับลดทีละ 2  ที
ละ 10  และทีละ 100  จ านวนคู่  จ านวนคี่  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  การใช้ 0  เพ่ือยึด
ต าแหน่งของหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้
เครื่องหมาย =,  , > และ <  การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินห้าจ านวน   การบวก   ลบ   คูณ   หาร  และ
การบวก  ลบ  คูณ  หาร  ระคน   โจทย์ปัญหา  โจทย์ปัญหาระคน  และการสร้างโจทย์ปัญหา  ของ
จ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์   

ศึกษา  เรียนรู้  ความยาว  น้ าหนัก  ปริมาตร  ความจุ  เงิน  เวลาบนหน้าปัดนาฬิกา วันเดือน  ปี    
จากปฏิทิน  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  ความจุ  การชั่ง  การตวง  และเงิน 
 ศึกษา  เรียนรู้  รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   ทรงกลม  
ทรงกระบอก  รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  การเขียนรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูป
วงกลม  และรูปวงรี  โดยใช้แบบของรูป 
 ศึกษา  เรียนรู้  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ 5  ทีละ 10  ทีละ 100   แบบรูปของจ านวนที
ละ 1ทีละ 2  ทีละ  10  ทีละ 100  แบบรูปที่มีรูปร่าง  ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง  
  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เขียน  อ่าน  เปรียบเทียบ  เรียงล าดับ จ าแนก   สรุป  
วิเคราะห์  หาค าตอบ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การน าเสนอ  และการเชื่อมโยงความรู้   
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  ท างานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ   มีระเบียบวินัย   มีความรับผิดชอบ   รอบคอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1    ป 2/1    ป 2/2 
ค 1.2    ป 2/1    ป 2/2  
ค 2.1    ป 2/1    ป 2/2    ป 2/3    ป 2/4    ป 2/5    ป 2/6 
ค 2.2    ป 2/1 
ค 3.1    ป 2/1    ป 2/2    ป 2/3 
ค 3.2    ป 2/1    
ค 4.1    ป 2/1    ป 2/2 
ค 6.1    ป 2/1    ป 2/2    ป 2/3    ป 2/4    ป 2/5    ป 2/6 
 

รวมตัวชี้วัด   23    ตัวชี้วัด 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๑๓๑๐๑             ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์                                 รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                                                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง /ปี                                                                         ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

  ศึกษา  เรียนรู้  ตัวเลขฮินดูอารบิค  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงประมาณของสิ่งของหรือ
จ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์  การนับเพ่ิมและการนับลดทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25  และทีละ 50  
การเปรียบเทียบจ านวนนับและการใช้เครื่องหมาย  =    >   <  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  
และการใช้  0  เพื่อยึดต าแหน่งของหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย   การเรียงล าดับ
จ านวนไม่เกิน  5  จ านวน  การบวก  ลบ  คูณ  หาร   และการบวก  ลบ  คูณ  หาร  ระคน  โจทย์ปัญหา
และโจทย์ปัญหาระคน  ของจ านวนนับ  ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์   

ศึกษา  เรียนรู้  การวัดความยาวเป็นเมตร  เซนติเมตร  และมิลลิเมตร  การชั่งน้ าหนักเป็น
กิโลกรัม  กรัม  และขีด  การตวงปริมาตรและความจุเป็นลิตร  มิลลิลิตร    การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
กับการวัด      การชั่งน้ าหนัก  การตวง  การเปรียบเทียบและคาดคะเนความยาว  น้ าหนัก  ปริมาตรและ
ความจุของภาชนะ   การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  การอ่านและการเขียนเวลา  จ านวนเงิน โดยใช้
จุด ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว  น้ าหนัก  และเวลา 

ศึกษา  เรียนรู้  ชนิดของรูปเราขาคณิต  รูปวงกลม  รูปวงรี  รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปห้า
เหลี่ยม  รูปหกเหลี่ยม  และรูปแปดเหลี่ยม  รูปที่มีแกนสมมาตร  จุด  เส้นตรง  รังสี  ส่วนของเส้นตรง  
จุดตัด  มุมและสัญลักษณ์  รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 ศึกษา  เรียนรู้  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นและลดลงทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25  ทีละ 50 และ
แบบรูปซ้ า  ความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ 
 ศึกษา  เรียนรู้  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เขียน  อ่าน  เปรียบเทียบ  เรียงล าดับ  จ าแนก  ระบุ  
รวบรวม  สรุป  บันทึก  คาดคะเน  เลือกเครื่องมือ  วิเคราะห์  แสดงวิธีการหาค าตอบ  การแก้ปัญหา    
การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การน าเสนอ  และการเชื่อมโยงความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ   ใน
สิ่งที่เรียนรู้   ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีระเบียบวินัย   
มีความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ค 1.1    ป 3/1    ป 3/2   
ค 1.2    ป 3/1    ป 3/2  
ค 2.1    ป 3/1    ป 3/2    ป 3/3    ป 3/4    ป 3/5    ป 3/6 
ค 2.2    ป 3/1    ป 3/2    ป 3/3  
ค 3.1    ป 3/1    ป 3/2    ป 3/3 
ค 3.2    ป 3/1    ป 3/2  
ค 4.1    ป 3/1    ป 3/2   
ค 5.1    ป 3/1    ป 3/2   
ค 6.1    ป 3/1    ป 3/2    ป 3/3    ป 3/4    ป 3/5   ป 3/6   รวมตัวชี้วัด   28    ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๑๔๑๐๑             ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์                                 รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                                                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง /ปี                                                                         ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

จ านวนนับ 
อ่าน และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจ านวนนับ หลักและค่าของ

ตัวเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปการกระจาย การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวน ค่าประมาณ ค่าประมาณของจ านวนนับ และการใช้เครื่องหมาย ≈ 

การบวก การลบ 
 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่างๆอย่าง
สมเหตุสมผล การบวก การลบ จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  การคูณจ านวนหลายหลัก ๒ 
จ านวนที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก  การหารที่ตัวตั้งเกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก การแก้โจทย์ปัญหา
และการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาค าตอบโดยวิธีการบวก ลบ คูณ หาร 

เศษส่วน และการบวกลบเศษส่วน 
อ่าน และเขียนเศษส่วนแท้ เศษเกิน จ านวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคละและเศษเกิน 

เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ า และเศษส่วนที่เท่ากับจ านวนนับ การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง การบวกการลบเศษส่วนจ านวนคละ 
และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ และจ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของ
อีกตัวหนึ่ง 

ทศนิยม 
 อ่าน และเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง หลักค่าประจ าหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
ของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง   การเขียนทศนิยมในรูปกระจายทศนิยมที่เท่ากัน การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง การบวกทศนิยม การลบทศนิยม และโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
ทศนิยม ไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง และไม่เกิน ๒ ขั้นตอน 
 แบบรูป 
 แบบรูปของจ านวนที่เกิดจากการคูณ การหารด้วยจ านวนเดียวกัน 
 เวลา 
 การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
 การวัดและการสร้างมุม 
 การวัดขนาดของมุดโดยใช้โพรแทรกเตอร์ และการสร้างมุมเม่ือก าหนดขนาดของมุม 
  



รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 ความยาวรอบรูป และโจทย์ปัญหาของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม มุมฉาก การหาพ้ืนที่และ
โจทย์ปัญหา การหาพ้ืนของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 
 
 รูปเรขาคณิต 
 ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง และรังสี ส่วนของเส้นตรง 
มุม(ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม) ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก และการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 การน าเสนอข้อมูล 
 การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง (two-way 
table) ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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 

 
รวมทั้งหมด  ๒๒  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๑๕๑๐๑             ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์                                 รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                                                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง /ปี                                                                         ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ทศนิยม 
 บอกความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม  ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่งที่เป็น
จ านวนเต็ม ทศนิยม ๑ ต าแหน่ง และ ๒ ต าแหน่ง การใช้เครื่องหมาย ≈ 

จ านวนนับ และ ๐ การบวก การลบ 
แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บทบัญญัติไตรยางศ์ได้ 
การบวก การลบ 

 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่างๆอย่าง
สมเหตุสมผล การบวก การลบ จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  การคูณจ านวนหลายหลัก ๒ 
จ านวนที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก  การหารที่ตัวตั้งเกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก การแก้โจทย์ปัญหา
และการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาค าตอบโดยวิธีการบวก ลบ คูณ หาร 

เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
เปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ  บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและจ านวนคละได้  การแก้

โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนนับ 
การคูณและการหารทศนิยม 

 ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม  คูณและหารทศนิยมพร้อมทั้งแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมได้ 
 ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
 อ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  และการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 ความยาว 
 บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตร
กับเมตร  โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  พร้อมทั้งแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้เรื่องการ
เปลี่ยนหน่วยและทศนิยมได้ 
 น้ าหนัก 
 บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวกิโลกรัมกับกรัม  โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  พร้อมทั้ง
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักโดยใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยมได้ 
 
 
 



 ปริมาตรและความจุ 
 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  บอกความสัมพันธ์
ระหว่างมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร  พร้อมทั้งแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

รูปเรขาคณิต 
 เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก  เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน  การสร้าง
เส้นขนาน  มุมแย้ง มุมภายใน และมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 
รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 ความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยม พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  และ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน  บอกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม  สร้างรูปสี่เหลี่ยมได้ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 บอกลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึม 
 การน าเสนอข้อมูล 
 การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง การอ่านกราฟเส้น 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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 

 
รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๑๖๑๐๑             ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์                                 รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                                                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง /ปี                                                                         ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

เศษส่วน 
การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน และจ านวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.  
จ านวนนับและ ๐ 
ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคน  

ของเศษส่วนและจ านวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ การแก้ปัญหาเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การหารเศษส่วน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 
(รวมการแลกเงินต่างประเทศ) 
 อัตราส่วนและร้อยละ 
 อัตราส่วน และอัตราส่วนที่เท่ากัน และมาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน 
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 แบบรูป 
 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 ปริมาตรและความจุ 
 ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูป
และพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 
ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม การสร้างรูปสามเหลี่ยม ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม การสร้างวงกลม 
  
 
 



รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 
 การน าเสนอข้อมูล 
 การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙, ป.๖/๑๐,  
ป.๖/๑๑, ป.๖/๑๒ 

ค ๑.๒  ป.๖/๑ 
ค ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ค ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ค ๓.๑  ป.๖/๑ 
 

รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวช้ีวัด 
 
 

  



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 11101   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์                        รายวิชาพื้นฐาน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                              ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1         
เวลา   ๘๐  ชั่วโมง                                                                           ภาคเรียนที่ 1 - 2 
 

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 
รวมทั้งการ 

ท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ความส าคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง และ
การดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่
บริเวณต่าง ๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในบริเวณท่ีพืชและสัตว์อาศัยอยู่ สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้
ทาวัตถุซึ่งทาจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่
สังเกต การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่
สังเกต ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน และสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลา
กลางวัน 

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนาไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์
พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กับ
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์และให้มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกข้ันตอน 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว1.1 ป.1/1 ป.1/2 
ว1.2 ป.1/1 ป.1/2 
ว2.1 ป.1/1 ป.1/2 
ว2.3 ป.1/1 
ว3.1 ป.1/1 ป.1/2 
ว3.2 ป.1/1 
 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 11101   ชื่อรายวิชา วิทยาการค านวณ                      รายวิชาพื้นฐาน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                              ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1         
เวลา   20  ชั่วโมง                                                                           ภาคเรียนที่ 1 - 2 
 

ศึกษาการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงล าดับขั้นตอนการทางาน หรือ 
การ 
แก้ปัญหาโดยใช้ ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร้างลาดับของคาสั่งให้
คอมพิวเตอร์ 
ทางาน ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้น การสร้างและจัดเก็บไฟล์
อย่างเป็น 
ระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
         โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) เพ่ือเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่จาก 
การใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจาวันได้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ 
การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูล
ส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนา
ความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดารงชีวิต 
จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะใน
การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว. 8.2  
ป.1/1  
ป.1/2  
ป.1/3 
ป.1/4  
ป.1/5 

 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 12101   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์                        รายวิชาพื้นฐาน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2         
เวลา   80  ชั่วโมง                                                                           ภาคเรียนที่ 1 - 2 
  
  ศึกษา วิเคราะห์สิ่งที่จ าเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโตของพืชและการด ารงชีวิตของ
สัตว์  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช  สัตว์  การจ าแนกดินตามลักษณะที่แตกต่างกัน  สมบัติของดินใน
ท้องถิ่นและการน ามาใช้ประโยชน์  สิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์  การ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์  ชนิดและสมบัติของวัสดุในท้องถิ่นที่น ามาท าของเล่น  ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  สมบัติของแม่เหล็กและการน าแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์  การเกิดและสมบัติของแรงทาง
ไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่  การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน  และการใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  ความส าคัญของดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงาน 
ของโลก 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การ
สืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพ่ือให้เกิดการความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร  สิ่งที่เรียนรู้ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.1    ป. 2/1, ป. 2/2, ป. 2/3, ป. 2/4, ป. 2/5 
ว 1.2    ป. 2/1 
ว 3.1    ป. 2/1, ป. 2/2 
ว 4.1    ป. 2/1, ป. 2/2, ป. 2/3 
ว 5.1    ป. 2/1, ป. 2/2 
ว 6.1    ป. 2/1 
ว 7.1    ป. 2/1 
ว 8.1    ป. 2/1, ป. 2/2, ป. 2/3, ป. 2/4, ป. 2/5, ป. 2/6, ป. 2/7, ป.2/8 

 
รวมทั้งหมด 23 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 13101   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์      รายวิชาพื้นฐาน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3         
เวลา   80  ชั่วโมง                                                                           ภาคเรียนที่ 1 – 2 
 

                 ศึกษาค้นคว้า ทดลองและอธิบายลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิต   การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การสูญพันธ์  และด ารงพันธุ์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด  
คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  จ าแนกชนิดและสมบัติวัสดุ  อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุ ผลของ
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ  เมื่อถูกแรงกระท า ประโยชน์ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุ แรงดึงดูดของโลก  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า ความส าคัญของพลังงานไฟฟ้า  วิธีการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  สมบัติทางกายภาพของน้ า  ส่วนประกอบของอากาศและความส าคัญ
ของอากาศ    การเคลื่อนที่ของอากาศ  การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์  การเกิดกลางวัน  กลางคืน  
และก าหนดทิศ 
                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การ
ส ารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า คาดการณ์ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการส ารวจ
ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล บันทึก อธิบายผล  สังเกต  ส ารวจตรวจสอบ น าเสนอจัดแสดงผลงาน 
                เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์  และการ
ตัดสินใจ  ทักษะกระบวนการคิด  จิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสม  และน าสิ่งที่ได้จากการ
เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.2    ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 ว 7.1    ป.3/1  
ว 2.1    ป.3/1  ว 8.1    ป.3/1 ,ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4, 
ว 2.2    ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3      ป.3/5, ป.3/6 , ป.3/7, ป.3/8  
ว 3.1    ป.3/1 , ป.3/2     
ว 3.2    ป.3/1 , ป.3/2 
ว 4.1    ป.3/1 , ป.3/2 
ว 5.1    ป.3/1 , ป.3/2 
ว 6.1    ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 

 

รวมทั้งหมด    28    ตัวชี้วัด 

 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 14101   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์               รายวิชาพื้นฐาน     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4         
เวลา   80  ชั่วโมง                                                                           ภาคเรียนที่ 1 – 2 
  
     ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต การจ าแนก
พืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะ
เฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก การใช้เครื่องชั่งสปริงวัดน้ าหนัก
ของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การจ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส 
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน 
และการนาไฟฟ้าของวัสดุ การน าสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 
สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่รูปร่างและปริมาตรของสสาร รวมทัง้การใช้
เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ 
สร้างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์ สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และคาบการโคจรของดาว
เคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจ าลองโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้อธิบาย แก้ไข
ปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.2 ป.4/1 
ว 1.3 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 
ว 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 
ว 2.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 
ว 2.3 ป.4/1 
ว 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 

 
รวม 16 ตัวชี้วัด 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 14101   ชื่อรายวิชา วิทยาการค านวณ     รายวิชาพื้นฐาน     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4         
เวลา   ๔0  ช่ัวโมง                                                                           ภาคเรียนที่ 1 – 2 
 
   ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา มาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหาการ
อธิบายการท างาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ ศึกษาการออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ storyboard 
หรือ การออกแบบอัลกอริทึมการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch หรือ logo ศึกษาการ
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ การใช้ค าค้นที่ตรงประเด็น กระชับ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ศึกษาการรวบรวมข้อมูลการประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ตลอดจน
ประเมินทางเลือก พร้อมทั้งการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตามความเหมาะสม ศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 
เคารพในสิทธิในสิทธิของผู้อื่น 
   โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) 
เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจาวันได้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการตั้ง
คาถาม หรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้ หรือตามความสนใจคาดคะเนคาตอบ
หลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคาถาม วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ
อุปกรณ ์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ค้นหา
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม และการดารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ว. 8.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 
 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 15101   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์                        รายวิชาพื้นฐาน   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5         
เวลา   80  ชั่วโมง                                                                           ภาคเรียนที่ 1 –2 
 
     ศึกษาวิเคราะห์ ส่วนประกอบของดอก และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช
ดอกการขยายพันธุ์พืชและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  วัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิดการสืบพันธุ์และการ
ขยายพันธุ์ของสัตว์  วัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ลักษณะของตนเองกับคน
ในครอบครัว  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต  พืชดอก  พืชไม่มีดอก  พืชใบเลี้ยงคู่  พืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พืชและสัตว์ในท้องถิ่น  วัสดุ สมบัติของวัสดุ  
การน าวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวัน แรงและความดัน  แรงลัพธ์  ความดันอากาศ ความดันของของเหลว  
แรงพยุงของของเหลว  การลอยตัว  การจมของวัตถุ  แรงเสียดทานและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  เสียง 
การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง  การเกิดเสียงสูง  เสียงต่ า เสียงดัง  เสียงค่อย  อันตรายที่เกิดขึ้น
เมื่อฟังเสียงดังมาก ๆ  การเกิดเมฆ  หมอก น้ าค้าง ฝนและลูกเห็บ การเกิด 
วัฏจักรของน้ า ภูมิอากาศจังหวัดก าแพงเพชร  การสร้างเครื่องมือในการวัดอุณหภูมิ  ความชื้นและความ
กดอากาศ   
การเกิดลมและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  การเกิดทิศและปรากฏการณ์การข้ึน ตกของดวงดาว 
                โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การส ารวจ
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.1    ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4, ป. 5/5 
ว 1.2    ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4, ป. 5/5 
ว 3.1    ป. 5/1, ป. 5/2 
ว 4.1    ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4 
ว 4.2    ป. 5/1 
ว 5.1    ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4 
ว 6.1    ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4 
ว 7.1    ป. 5/1 
ว 8.1    ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4, ป. 5/5, ป. 5/6, ป. 5/7, ป. 5/8 

 
รวมทั้งหมด 38 ตัวช้ีวัด 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 16101   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์       รายวิชาพื้นฐาน     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6         
เวลา   80  ชั่วโมง                        ภาคเรียนที่ 1 –2                                                                                                              
 

  ศึกษาวิเคราะห์ การเจริญเติบโตของมนุษย์   ระบบอวัยวะในระบบร่างกายมนุษย์  
เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร การหายใจ  และการหมุนเวียนเลือด  สารอาหาร และการรับประทานอาหาร
ที่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ โซ่อาหาร  
สายใยอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใย
อาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  สารในชีวิตประจ าวัน สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆ   
การแยกสารด้วยวิธีต่าง ๆ  สารที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  การเปลี่ยนแปลงของสารที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  วงจรไฟฟ้ากับการใช้ประโยชน์  วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  สมบัติของตัวน า 
และฉนวนไฟฟ้า  แม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์  ประเภทของหิน  การเปลี่ยนแปลงของหิน  
ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ  ข้างขึ้น  ข้างแรม ฤดูกาล สุริยุปราคาและจันทรุปราคา  
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ               
               โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การส ารวจ 
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร 
สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชวีิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร ์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.1    ป. 6/1, ป. 6/2, ป. 6/3 
ว 2.1    ป. 6/1, ป. 6/2, ป. 6/3 
ว 2.2    ป. 6/1, ป. 6/2, ป. 6/3, ป. 6/4, ป. 6/5 
ว 3.1    ป. 6/1, ป. 6/2, ป. 6/3, ป. 6/4, ป. 6/5 
ว 3.2    ป. 6/1, ป. 6/2, ป. 6/3 
ว 5.1    ป. 6/1, ป. 6/2, ป. 6/3, ป. 6/4, ป. 6/5 
ว 6.1    ป. 6/1, ป. 6/2, ป. 6/3 
ว 7.1    ป. 6/1 
ว 7.2    ป. 6/1 
ว 8.1    ป. 6/1, ป. 6/2, ป. 6/3, ป. 6/4, ป. 6/5, ป. 6/6, ป. 6/7, ป. 6/8 

 
รวมทั้งหมด  37  ตัวชี้วัด 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา I ๑๔๒๐๑    ชื่อรายวิชา การศึกษาเพื่อเรียนรู้                                   รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                         ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 ฝึกทักษะการสังเกตการรับรู้สภาพแวดล้อมและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวง่ายๆสิ่งแวดล้อมแลบุคคล
ใกล้ตัวที่ก าหนดให้ (Knowledge  Issue)  การวิเคราะห์การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ตั้งประเด็นความ
สงสัยค าถามก าหนดขอบเขตตั้งสมมุติฐานแสวงหาข้อมูลค าตอบตามจินตนาการตามความรู้และ
ประสบการณ์ของตนหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าใกล้ตัวออกแบบวางแผนรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สืบค้นจัดกระบวนการข้อมูลอย่างง่ายและสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดส าคัญโดยใช้กระบวนการคิดการ
ตั้งค าถาม/สอบสวนสืบค้นข้อมูลค าตอบกระบวนการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้
มีทักษะในการคิด 

 เขียนและสื่อสารข้อมูลที่เรียนในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคลมีล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ 
เข้าใจโดยใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัยอ้างอิงความรู้ที่ศึกษาค้นคว้าและแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ 
มีความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติในสถานการณ์ง่ายๆใกล้ตัว
ที่เป็นประโยชน์สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัวเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะสื่อความหมายการน าเสนอเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

๑. ตั้งประเด็นความรู้ค าถามข้อสงสัย (Knowledge  Issue)  ในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัว 
๒. วางแผนก าหนดขอบเขตในการรวบรวมและล าดับขั้นตอนการเก็บข้อมูลค้นคว้า 

แสวงหาข้อมูลค าตอบจากแหล่งค้นคว้าใกล้ตัว 
๓. แสวงหาข้อมูลและอ้างอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ 

๔. อภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลการสืบค้น 

๕. พูดเขียนเพ่ือสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดส าคัญท่ีได้ศึกษาค้นคว้า 

๖. สื่อสารและน าเสนอเป็นล าดับขั้นตอนเข้าใจง่ายในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 

๗. ใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสมกับวัย 

 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา I ๑๕๒๐๑    ชื่อรายวิชา การศึกษาเพื่อเรียนรู้                                   รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 ฝึกทักษะการสังเกตการรับรู้สภาพแวดล้อมและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวง่ายๆสิ่งแวดล้อมแลบุคคล
ใกล้ตัวที่ก าหนดให้ (Knowledge  Issue)  การวิเคราะห์การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ตั้งประเด็นความ
สงสัยค าถามก าหนดขอบเขตตั้งสมมุติฐานแสวงหาข้อมูลค าตอบตามจินตนาการตามความรู้และ
ประสบการณ์ของตนหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าใกล้ตัวออกแบบวางแผนรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สืบค้นจัดกระบวนการข้อมูลอย่างง่ายและสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดส าคัญโดยใช้กระบวนการคิดการ
ตั้งค าถาม/สอบสวนสืบค้นข้อมูลค าตอบกระบวนการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้
มีทักษะในการคิด 

 เขียนและสื่อสารข้อมูลที่เรียนในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคลมีล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ 
เข้าใจโดยใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัยอ้างอิงความรู้ที่ศึกษาค้นคว้าและแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ 
มีความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติในสถานการณ์ง่ายๆใกล้ตัว
ที่เป็นประโยชน์สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัวเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะสื่อความหมายการน าเสนอเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

๑. ตั้งประเด็นความรู้ค าถามข้อสงสัย (Knowledge  Issue)  ในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัว 
๒. วางแผนก าหนดขอบเขตในการรวบรวมและล าดับขั้นตอนการเก็บข้อมูลค้นคว้า 

แสวงหาข้อมูลค าตอบจากแหล่งค้นคว้าใกล้ตัว 
๓. แสวงหาข้อมูลและอ้างอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ 

๔. อภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลการสืบค้น 

๕. พูดเขียนเพ่ือสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดส าคัญท่ีได้ศึกษาค้นคว้า 

๖. สื่อสารและน าเสนอเป็นล าดับขั้นตอนเข้าใจง่ายในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 

๗. ใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสมกับวัย 

 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา I ๑๖๒๐๑    ชื่อรายวิชา การศึกษาเพื่อเรียนรู้                                   รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
         ฝึกทักษะการสังเกตการรับรู้สภาพแวดล้อมและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวง่ายๆสิ่งแวดล้อมแลบุคคล
ใกล้ตัวที่ก าหนดให้ (Knowledge  Issue)  การวิเคราะห์การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ตั้งประเด็นความ
สงสัยค าถามก าหนดขอบเขตตั้งสมมุติฐานแสวงหาข้อมูลค าตอบตามจินตนาการตามความรู้และ
ประสบการณ์ของตนหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าใกล้ตัวออกแบบวางแผนรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สืบค้นจัดกระบวนการข้อมูลอย่างง่ายและสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดส าคัญโดยใช้กระบวนการคิดการ
ตั้งค าถาม/สอบสวนสืบค้นข้อมูลค าตอบกระบวนการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้
มีทักษะในการคิด 

 เขียนและสื่อสารข้อมูลที่เรียนในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคลมีล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ 
เข้าใจโดยใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัยอ้างอิงความรู้ที่ศึกษาค้นคว้าและแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ 
มีความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติในสถานการณ์ง่ายๆใกล้ตัว
ที่เป็นประโยชน์สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัวเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะสื่อความหมายการน าเสนอเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

๑. ตั้งประเด็นความรู้ค าถามข้อสงสัย (Knowledge  Issue)  ในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัว 
๒. วางแผนก าหนดขอบเขตในการรวบรวมและล าดับขั้นตอนการเก็บข้อมูลค้นคว้า 

แสวงหาข้อมูลค าตอบจากแหล่งค้นคว้าใกล้ตัว 
๓. แสวงหาข้อมูลและอ้างอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ 

๔. อภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลการสืบค้น 

๕. พูดเขียนเพ่ือสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดส าคัญท่ีได้ศึกษาค้นคว้า 

๖. สื่อสารและน าเสนอเป็นล าดับขั้นตอนเข้าใจง่ายในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 

๗. ใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสมกับวัย 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๑๑๐๑   ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                   รายวิชาพื้นฐาน                                                          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ 
 

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษาและลงมือปฏิบัติในเรื่อง การบอกพุทธประวัติหรือ
ประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป บอกความหมาย ความส าคัญและ เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและ
สวดมนต์แผ่เมตตา มีสติที่เป็นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาประปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง     

สาระ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ยกตัวอย่างความสามารถและ
ความดีของตนเอง ผู้อ่ืนและบอกผลจาการกระท านั้น  ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและ
โรงเรียน   

สาระ : เศรษฐศาสตร์ ศึกษาและ ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็น
ประโยชน์ของการออม  
 สาระ : ภูมิศาสตร์ จ าแนกบอกสิ่งต่าง  ๆ ที่อยู่รอบตัว ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สร้างข้ึน ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศ 
ของสิ่งต่าง  ๆ ใช้แผนผังง่าย  ๆ ในการแสดงต าแหน่งของสิ่งต่าง  ๆ ในห้องเรียน สังเกตและเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 
  โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์กระบวนการสืบค้นหาข้อความรู้ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้าน
สังเกตการณ์แปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์รวมถึงทักษะการคิดและการสื่อสาร 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถทางภูมิศาสตร์กระบวนการทางภูมิศาสตร์ทักษะทาง
ภูมิศาสตร์  และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านสื่อสารความสามารถในการคิด มีคุณลักษณะด้านวินัยใฝ่รู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน มีส่วนร่วมและปฏิบัติในการดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน และชั้นเรียนอย่างเหมาะสม 

โดยให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด 
กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพ่ือร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริม
การท างานกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืนและ
ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือ มีแนวคิดท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิต 

 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑  ป.๑/๑     ป.๑/๓    
ส ๑.๒  ป.๑/๓   

 ส ๒.๑  ป.๑/๒ 
 ส ๒.๒  ป.๑/๒   
 ส ๓.๑  ป.๑/๒    
 ส ๕.๑  ป.๑/๒  ป.๑/๔      รวมทั้งหมด     ๘  ตัวช้ีวัด 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 

๓. เห็นประโยชน์ถึงการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 

๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น  

๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๑   ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                  รายวิชาพื้นฐาน                                                          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                         ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ 
 

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษาเรื่อง สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออก
ผนวชหรือประวัตศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  บอกความหมายความส าคัญและเคารพพระรัตนตรัย 
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด ชื่น
ชมการท าความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตากหลักศาสนา เห็นคุณค่าและสวดมนต์ 
แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิ ในพระพุทธศาสนาหรือดการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด บอกชื่อศาสนา ศาสดาและความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา
อ่ืนๆ ปฏิบัติตนอย่างเหมะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

สาระ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  ศึกษาหลักการแนวทางปฏิบัติ
ในเรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  เคารพ
ในสิทธิ  เสรีภาพของตนเองผู้อ่ืน   

สาระ : เศรษฐศาสตร์ ศึกษาเรื่อง การบอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 
บันทึกรายรับ- รายจ่ายของตนเอง สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม   
 สาระ  : ภูมิศาสตร์ ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง การระบุต าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของ
สิ่งต่างๆ  ที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที่  แผนผัง  และภาพถ่าย  มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและชุมชน 
 โดยให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต  ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด  
กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ   ที่ถูกต้อง  
เหมาะสม  ส่งเสริมการท างานกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม  น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่นตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย  ปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ  มีแนวคิดท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  และมีความเข้าใจสภาพ
ภูมิศาสตร์รอบตัว  เลือกใช้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๗  

             ส ๑.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๔ 
ส ๒.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๔  
ส ๓.๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔ 
ส ๓.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒  
ส ๕.๑ ป.๒/๒   
 

รวมทั้งหมด  ๑๒   ตัวชี้วัด 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 

๓. เห็นประโยชน์ถึงการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 

๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น  

๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 

 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๓๑๐๑   ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                   รายวิชาพื้นฐาน                                                          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ 
 

 สาระ: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษา และลงมือปฏิบัติในเรื่อง สรุปพุทธ-ประวัติตั้งแต่การ
บ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพานหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด บอกความหมาย
ความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมโอวาท ๓ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  

สาระ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ศึกษาหลักการแนวทางปฏิบัติใน
เรื่องการบอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเอง และผู้อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย อธิบาย
ความส าคัญของวันหยุดราชการที่ก าหนด ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย   

สาระ : เศรษฐศาสตร์ ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง  
สาระ :  ภูมิศาสตร์ ศึกษาเรื่อง ใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทาง  ภูมิศาสตร์ใน

ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขียนแผนผังง่าย ๆ เพื่อแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน   อธิบายการพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์   

โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และ
สรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกัน
หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การ
ยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ประชาธิปไตย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ มีแนวคิดที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง   
และมีความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์รอบตัว เลือกใช้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑  ป.๓/๒  ป.๓/๕    
 ส ๒.๑  ป.๓/๒    
 ส ๒.๒  ป.๓/๑    
 ส ๓.๑  ป.๓/๒    
 
รวมทั้งหมด   ๕  ตัวชี้วัด 



ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 

๓. เห็นประโยชน์ถึงการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 

๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น  

๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑   ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                 รายวิชาพื้นฐาน                                                          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
เวลา  ๘๐  ชั่วโมง /ปี                                                                       ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ 
 

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษาและเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่อง อธิบายความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของ  ศาสนิกชน สรุปพุทธประวัติ
ตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและปฏิบัติตน
ตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
ก าหนด แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนาพร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เห็นคุณค่าของการสวด
มนต ์แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรอืการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้
อย่างสมานฉันท์ อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป อภิปรายความส าคัญและมีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามท่ีก าหนด
ปฏิบัติตนใน 
ศาสนพิธี พิธีกรรม  และวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
 สาระ :  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ศึกษาและเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในเรื่อง ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน  ปฏิบัติตนในการเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย อธิบายความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจ าวัน อธิบายอ านาจ
อธิปไตยและความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง อธิบายความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 สาระ : เศรษฐศาสตร์   ศึกษาในเรื่อง ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า และบริการ บอก
สิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน อธิบายหน้าที่
เบื้องต้นของเงิน 
 สาระ :  ภูมิศาสตร์     สืบค้นระบุข้อมูลลักษณะทางกายภาพแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ
ในจังหวัดอธิบายวิเคราะห์ลักษณะและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่
ส าคัญการในชีวิตของคนในจังหวัดการเปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งน าเสนอ
แนวทาง จัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 



  โดยใช้แผนที่และรูปถ่ายในการสืบค้นวิเคราะห์อธิบายและสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาข้อมูล ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกตการเปลี่ยนแปลความ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์  การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  รวมถึงทักษะด้านการคิด 
และการสื่อสาร 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความสามารถทางภูมิศาสตร์กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ทักษะทางภูมิศาสตร์และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้านการสื่อสาร ความสามารถในการคิด  
มีคุณลักษณะด้านมีวินัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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 

 
รวมทั้งหมด   ๓๐  ตัวชี้วัด 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 
๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแนะน าผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและ

โรงเรียน 
๗. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน

กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 



๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๕๑๐๑    ชื่อรายวิชา สังคมศึกษาฯ                                           รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
เวลา   ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
                สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย สนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล  
สืบค้นข้อมูล  สรุปใจความส าคัญเก่ียวกับเรื่องราวพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความส าคัญของ
ศาสนา  ศาสดา  และคัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ  หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อเข้าใจในการ
พัฒนาตน  และสังคม  ความหมาย การบริหารจิต  และเจริญปัญญา  ชื่นชมการท าความดีของตนเองและ
บุคคลในสังคม  และแนวปฏิบัติในการชื่นชม  การท าความดีของบุคคลส าคัญกลุ่มเพ่ือน ประโยชน์ของ
การบริหารจิตและเจริญปัญญาของศาสนาที่ตนนับถือ 

  
  กระบวนการประชาธิปไตยในการท างานร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  การปฏิบัติ
ตน  ตามสิทธิ หนาที่ เสรีภาพในฐานะพลเมืองดีของประเทศ การด าเนินชีวิต ความแตกต่างของวัฒนธรรม
ในกลุ่มคนในภูมิภาค การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงสร้างการ
ปกครองประเทศ ซึ่งมีทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง คน
กับการปกครองประเทศ ความส าคัญในกฎหมายในชีวิตประจ าวัน หน้าที่ของผู้ผลิต  และผู้บริโภค 
ความหมายของระบบสินเชื่อ ผลดีผลเสียต่อภาวะ การเงิน การเลือกของผู้บริโภค  ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรที่มีอยู่  ระบบสหกรณ์  การบริหารทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินในท้องถิ่นการบริการ
ต่างๆ ของธนาคารและสถาบันการเงินในต่างประเทศ  ผู้บริโภค    ผู้ยืมและนักธุรกิจ การจัดหาแหล่ง
รายได้ของรัฐ   ความเชี่ยวชาญ  ช านาญด้านจ านวนปริมาณสินค้ารวมทั้งที่ผลิตการซื้อมาทางเศรษฐกิจ  
การใช้แผนที่ในท้องถิ่นต่างๆ ลักษณะความแตกต่าง ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางสังคม  วัฒนธรรม วิถี
ชีวิตในภูมิภาคต่าง  ๆ  ของไทยกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากการกระท าของมนุษย์ที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์  โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

 

 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้รักความเป็นไทย         
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   

 
 



 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   ตัวช้ีวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 
๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแนะน าผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและ

โรงเรียน 
๗. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน

กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๑    ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา                                            รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
เวลา   ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
                สังเกต  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย  สนทนา  ซักถาม แสดงความคิดเห็น  รวบรวม
ข้อมูลสืบค้น ข้อมูลความส าคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท ๓ การท าความดีของ
บุคคลในประเทศ การสวดมนต์ แผ่เมตตาของศาสนาที่ตนนับถือ  สรุปใจความส าคัญเก่ียวกับพุทธประวัติ
ตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน ประวัติศาสดา  ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก                
เรื่องเล่าศาสนิกชนตัวอย่าง ศาสนพิธี สถานที่ในศาสนสถาน ศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการเข้าร่วม
ในศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา  การบริหารจิตและเจริญปัญญาวันส าคัญทาง
ศาสนา  การกระท าท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย  สิทธิเด็กที่พึง
ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง บรรทัดฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรม สัญลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประเพณี  วัฒนธรรมในท้องถิ่น อ านาจอธิปไตยและการมีส่วน
รว่มในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายในชีวิตประจ าวัน การเลือกใช้ทรัพยากรที่มี
ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้เงินออมจากการลงทุน สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค เศรษฐกิจ
พอเพียง ระบบสหกรณ์ การบริหาร  ด้านการผลิต  และการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินและ
การบริการด้านการเงินต่างประเทศ การจัดเก็บภาษี  การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ แผนที่ชนิด
ต่าง  ๆ  การกระท าท่ีส่งผลดีและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งผลกระทบจากการที่
มนุษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในด้านบวกและด้านลบ  การกระท าที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหา และเสริม
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   

 
 
 
 
 
 



 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 ๕.๑     ป.๖/๑ , ป.๖/๒                  
ส ๕.๒     ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓   

รวม   ๘  มาตรฐาน   ๓๑   ตัวช้ีวัด          
                    
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 
๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแนะน าผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและ

โรงเรียน 
๗. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน

กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๑๑๐๒    ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์                                         รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีท้ังระบบสุริยคติและ
จันทรคติ ค าที่แสดงช่วงเวลาเพ่ือใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น 
ตอนค่ า และเรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดข้ึน โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอก
เล่า การเชื่อมโยง เพื่อให้สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบัน และใช้ค าแสดงช่วงเวลา
เรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและ
การบอกเล่าเรื่องราวที่สืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่าเรื่อง  
เพ่ือฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราว จากแหล่งข้อมูล(เช่นบุคคล)และ
บอกเล่าข้อเท็จจริงที่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้หรือการด าเนินชีวิตของตนเองในสมัย
ปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน   เตารีด (การรีดผ้าด้วยเตาถ่าน
กับเตาไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวที่เช็ดน้ าด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียนกับรถยนต์ 
(การเดินทาง) ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนา รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญของครอบครัวที่
เกิดข้ึนในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน ( การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การ
ได้รับรางวัล การสูญเสียบุคคลส าคัญของครอบครัว) โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การ
เปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง และการบอกเล่า เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
และความส าคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมทั้งรู้จักสถานที่ส าคัญซึ่งเป็น
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ที่ใกล้ตัว
ผู้เรียนและเห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้ทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การอธิบาย การ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ  ภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ตระหนักและเห็นคุณค่าท่ีจะธ ารง
รักษาและสืบทอด 

 
 



มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
            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   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๒    ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์                                          รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมทั้ง การใช้ค าที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้ 
เดือนก่อน  เดือนหน้า ปีนี้   ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน โดยใช้ทักษะการสังเกต การ
สอบถาม เชื่อมโยง เรียงล าดับ  การเล่าเรื่อง  การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย  เพื่อให้สามารถใช้วันเวลา
เรียงล าดับเหตุการณ์ส าคัญได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ภาพถ่าย สูติบัตร    
ทะเบียนบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ใน
เรื่องเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน ทางด้าน          
การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   เข้าใจสาเหตุและ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ที่สืบค้นได้
โดยใช้เส้นเวลา  ฝึกทักษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์  การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล ท าผัง
ความคิดและการจัดนิทรรศการ  เพื่อให้เข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน เรื่องเก่ียวกับการใช้หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวในอดีตและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา อย่างต่อเนื่อง 
มีความเข้าใจชุมชนที่มีความแตกต่างและสามารถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความม่ันคงโดยสังเขป  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้  การท าความเคารพแบบไทย  ประเพณี
ไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทยโดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต การอ่าน การรวบรวมข้อมูล   การวิเคราะห์ 
การใช้เหตุผลการอธิบาย และการน าเสนอเพ่ือให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระท า ความดีของบรรพ
บุรุษ ที่ได้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นและประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจ       ในความเป็นไทย 
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารงความเป็นไทย 
 
 มาตรฐาน/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 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๓๑๐๒    ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์                                          รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                             ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาความหมายและท่ีมาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน  ได้แก่ พุทธศักราชคริสต์ศักราช                
(ถ้าเป็นชาวมุสลิมให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราชและใช้ศักราชใน
การบันทึกเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์ส าคัญ   ของ
ตนเอง และครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การค านวณ การเชื่อมโยงการอธิบาย  เพ่ือให้มี
พ้ืนฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา  สามารถเรียง ล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง          
ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง    
รูปภาพ  แผนผังโรงเรียนแผนที่ชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี  ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  
สามารถใช้เส้นเวลา  (Timeline)  ล าดับเหตุการณท์ี่เกิดข้ึนในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้ทักษะการส ารวจ  
การสังเกต  การสอบถาม  การอ่าน  การฟัง  การเล่าเรื่อง  การสรุปความ  เพื่อฝึกทักษะพ้ืนฐานของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวรอบตัวอย่างง่าย ๆ โดยการใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง  สามารถน าเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้ตามล าดับเวลา 
 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยที่ท าให้เกิดวัฒนธรรม
และประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และ
ปัจจัยทางสังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี  เชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  การคมนาคม  ความปลอดภัย ) 
ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชนตนเอง  และชุมชนใกล้เคียงในเรื่องความเชื่อและการนับถือศาสนา  อาหาร ภาษาถิ่น การแต่งกาย  
โดยใช้ทักษะการอ่าน การสอบถาม การสังเกต  การส ารวจ   การฟัง  การสรุปความ  เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง   ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  เข้าใจพัฒนาการของชุมชน  
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  และ
วัฒนธรรมไทย 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตามล าดับได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ 
(พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ภูมิพลอดุลยเดช  และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป  และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ  ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร  ชาวบ้าน
บางระจัน  พระยาพิชัยดาบหัก  ท้าวสุรนารี  เป็นต้น  โดยใช้ทักษะการอ่าน  และสอบถาม  การฟัง  การ



สรุปความ   การเขียน  การเล่าเรื่อง  เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  เกิดความรัก  ความภูมิใจ
และเห็นแบบอย่างการเสียสละเพ่ือชาติ  และธ ารงความเป็นไทย 
 
 
มาตรฐาน/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 
  



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๔๑๐๒    ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์                                         รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  
เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย               
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆโดยใช้ทักษะการ
อ่าน  การส ารวจ  การวิเคราะห์ การค านวณ  เพ่ือให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวได้ถูกต้อง  และ
เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตามช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษา  ลักษณะส าคัญ  และเกณฑ์การจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษา    
ความเป็นมาของท้องถิ่น  อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นทั้ง หลักฐานชั้นต้นกับ         
ชั้นรอง   หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร กับไม่เป็น   ลายลักษณ์อักษร  โดยใช้ทักษะการส ารวจ                
การวิเคราะห์  การตรวจสอบข้อมูล  การจ าแนก  การตีความ  เพ่ือฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธี           
การทางประวัติศาสตร์ 
 ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย  การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  การก่อตั้งอาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย  ได้แก่  ทวารวดี  ศรีวิชัย  ตามพรลิงค์  เป็นต้น  โดยใช้ทักษะการส ารวจ การวิเคราะห์    
การตีความ  การสรุปความ เพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง   
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน   
 ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญ  ได้แก่  
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญา
ไทยในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ  ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได้รับการ
ยกย่องเป็นมรดกโลก  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การส ารวจ  การสืบค้น การวิเคราะห์การตีความ  เพ่ือเข้า
ใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และบุคคลส าคัญในสมัย
สุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษ
ไทยที่ได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 



 มาตรฐาน/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   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๕๑๐๒    ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์                                          รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย  ด้วยการตั้งประเด็นค าถามทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน ชื่อต าบล ชื่อถนน ความเป็นมาของ
สถานที่ส าคัญ ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐาน             
ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่นสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างง่าย ๆ เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่าง 
ๆแยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่อยู่ในข้อมูลได้โดยใช้ทักษะการสังเกตการสอบถาม  การส ารวจ  
การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์ การเชื่อมโยง  และการสังเคราะห์อย่างง่าย ๆเพ่ือฝึกฝนทักษะวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเชื่อ  วัฒนธรรมประเพณี  
ภาษา  อาหาร  และการแต่งกาย   ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  ทั้งตะวันตกและตะวันออกท่ีมี
ต่อสังคมไทยในปัจจุบันโดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การเปรียบเทียบ  
การวิเคราะห์  การเชื่อมโยง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน  และวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีท้ังความคล้ายคลึงและความแตกต่าง  เพ่ือให้เกิด
การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  
ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  
และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ได้แก่  สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๑  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
ชาวบ้านบางระจัน  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี ที่น่า
ภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  ซึ่งเป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  ได้แก่ 
ทางด้าน ศิลปกรรม  วรรณกรรม และการค้า  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเชื่อมโยง  
การวิเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ เพ่ือให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย  ตระหนักและเห็นความส าคัญท่ีจะธ ารงรักษาความเป็นไทยสืบต่อไป 
 
 
 



มาตรฐาน/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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๒    ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์                                          รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ  และใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณ์ส าคัญตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบได้แก่               
การตั้งประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ  การส ารวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจาก
หลักฐานที่หลากหลาย  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การตีความ  การเรียบเรียงและน าเสนอ
ความรู้ที่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ  โดยใช้ทักษะ การส ารวจ การอ่าน  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์     
การสังเคราะห์ การอธิบาย  การสรุปความ การเขียนเรียงความ  การจัดท าโครงงานและการจัด
นิทรรศการ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป เชื่อมโยง 
และเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  โดย
ใช้ทักษะการอ่าน  การส ารวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพ่ือน
บ้านที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย  เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  ยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม  และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลส าคัญ ได้แก่  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ
ที่น่าภาคภูมิใจ  ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเชื่อมโยง  การ
วิเคราะห์  เพ่ือให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายาม
ของ   บรรพบุรุษท่ีได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบ
ต่อถึงปัจจุบัน 
 
 มาตรฐาน/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   ตัวช้ีวัด 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๑๑๑๐๑    ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                               รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

รู้เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโต การพัฒนาการของมนุษย์ อธิบายหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
ดูแลรักษา เห็นคุณค่าความรักความผูกพัน ชื่นชอบภูมิใจในตนเอง ทั้งสมาชิกในครอบครัว รู้เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างเพศหญิง-ชาย มีทักษะในการด าเนินชีวิต การเคลื่อนไหวทางกายสอดคล้องกับอุปกรณ์
ประกอบกิจกรรม การเล่นเกมกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจ จิตวิญญาณ เสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ มีความสามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปฏิบัติตนตามค าแนะน า การเจ็บป่วยของตนเอง 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด ความรุนแรง การพูด ท่าทาง 
ขอความช่วยเหลือ การเกิดเหตุร้าย ที่จะเกิดขึ้น  ทั้งท่ีบ้านที่โรงเรียน 
 มีความสามารถในการป้องกันดูแล รักษา การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาง่ายๆ ของตนเอง และ
ครอบครัว มีความนิยมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก ต่อการด าเนินชีวิตตามธรรมชาติสอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
 รู้เข้าใจเห็นคุณค่าของการเล่นเกม กิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้าน นันทนาการ การท่องเที่ยว อาหาร
พ้ืนบ้าน ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคในหมู่บ้านน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
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 
 
  



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๑๒๑๐๑    ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                               รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

              รู้เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโต เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา มีทักษะใน             
การด าเนินชีวิต การเคลื่อนไหว การออกก าลังกายการเล่นเกมกีฬาไทยสากล มีน้ าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณ 
การสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค หลีกเลี่ยงสารเสพติด การใช้ยา การเกิดอุบัติเหตุ          
ความรุนแรง มีความปลอดภัยในชีวิต ดูแลรักษาอวัยวะภายใน รู้หน้าที่บทบาทของตนเอง สมาชิก            
ในครอบครัว เพ่ือน เข้าใจความแตกต่างเพศหญิงเพศชาย มีความภูมิใจในเพศตนทั้งหญิงชาย การเล่นเกม 
กีฬา การเคลื่อนไหวร่างกายอาศัยอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง กลุ่มอย่างสนุกสนาน ตามกฎ กติกา มีวินัยในการ
เลือกอาหารที่มีประโยชน์ การมีสุขภาพดี การดูแลการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย บาดเจ็บ การใช้ยา เลี่ยง
สารเสพติด ความรุนแรง ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ พฤติกรรมเสี่ยงได้อย่างปลอดภัย 
 รู้เข้าใจหน้าที่ การดูแล เสริมคุณค่าตนเอง สังคม ครอบครัว เพื่อน การมีพฤติกรรมก่อให้เกิด
ความมีสุขภาพกาย การอยู่ร่วมกัน การเสริมสร้างสุขภาพดี การดูแล เกิดการเจ็บป่วย อุบัติเหตุเบื้องต้น  มี
ค่านิยมมีคุณธรรม ในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับธรรมชาติ ช่วยให้มีความปลอดภัยในชีวิต 
 รู้เข้าใจเห็นคุณค่าของการเล่นเกม กิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้านนันทนาการมีกฎระเบียบกติกา มีความรู้ 
ความเข้าใจการท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคในหมู่บ้านรู้จักชื่อและอาการ
ของโรคน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการ       ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
 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  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๑๓๑๐๑    ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                               รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

เข้าใจลักษณะการเจริญเติบโต ความแตกต่าง สัมพันธ์ภาพในครอบครัว  กลุ่มเพื่อน                      
สร้างสัมพันธภาพ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมน าไปส่า การล่วงละเมิดทางเพศ มีการควบคุมการเคลื่อนไหว ของ
ร่างกาย ท าอยู่กับที่ และรอบทิศทาง การใช้อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬา ปฏิบัติตน
อย่างสม่ าเสมอ มีวินัย มีความถนัด รู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง รู้เข้าใจการละเล่นกีฬาพ้ืนเมือง อธิบาย
การป้องกันการแพร่กระจายของโรค การเลือกอาหารตามสัดส่วนรู้วิธีป้องกันโรค เข้าใจวิธีการแปรงฟันได้
อย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งการขอความช่วยเหลือจากบุคคล เมื่อเกิดเหตุร้าย อุบัติเหตุ         
ทั้งการใช้ยา เว้นสารเสพติด ลดความรุนแรง ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 
 ปฏิบัติตนในการรู้เข้าใจอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ความแตกต่างทั้งร่างกาย อารมณ์ให้
เหมาะสมกับวัย การตัดสินใจ แก้ปัญหาง่ายๆ จากใกล้ตัว บ้าน โรงเรียน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จิตส านึก 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 
 รู้เข้าใจวิธีการกิจกรรมการเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน นันทนาการ การท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน                
รู้วิธีรักษาการเจ็บป่วยของโรคในต าบล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของการเล่นเกม น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
              
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  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๑๔๑๐๑    ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                               รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
เวลา   ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

รู้เข้าใจหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ เห็นความส าคัญของการท างานของอวัยวะ สามารถป้องกันดูแล
อวัยวะการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา รู้วิธีการ
แก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของเพศชาย เพศหญิง สามารถควบคุมตนเองและขณะปฏิบัติการเคลื่อนไหว กิจกรรมทาง
กาย การกีฬา เล่มเกม มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬากับชุมชน ปฏิบัติตามกฎกติกา รู้และเข้าใจการมีสุขภาพ
ที่ดี  การป้องกันโรค การเลือกบริโภคอาหาร อารมณ์และความเครียด รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ รู้และเข้าใจในเรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ การป้องกันหลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ  สิ่งเสพติด การปฐมพยาบาล จัดหมวดหมู่อวัยวะของร่างกายปฏิบัติกิจกรรม การ
เล่นเกม กีฬาพ้ืนบ้าน ฝึกทดสอบกิจกรรมยืดหยุ่นพ้ืนฐาน หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติภัย  

รู้ปฏิบัติตนการเล่นเกมกีฬาพ้ืนบ้านในระดับอ าเภอ การท าอาหารพื้นบ้าน รู้วิธีรักษาและปฏิบัติ
ตน การเจ็บป่วยตามค าแนะน า เลือกแหล่งบริการสุขภาพที่เหมาะสม มีความรู้ในการบริโภคอาหาร เลือก
ซื้อ เลือกบริโภคประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
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   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๑๕๑๐๑    ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                               รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
เวลา   ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

 รู้เข้าใจในการท างานของอวัยวะต่างๆ สุขอนามัยทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา รู้และเข้าใจเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัว มีทักษะในการด าเนินชีวิต หลักการ
เคลื่อนไหว การออกก าลังกาย เกมกีฬาไทยและกีฬาสากล รู้และเข้าใจกลวิธีการรุกและการป้องกันการ
ส่งเสริมสุขภาพของตน การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ  
ศึกษาค้นคว้าการท างานของระบบอวัยวะสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สติปัญญา หลักของการเคลื่อนไหว การกีฬา การมีสุขภาพดี การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ       การ
ปฏิบัติควบคุมจนเองในการเคลื่อนไหว การเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม ออกก าลังกาย       การ
เคารพกฎ กติกา ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา การอภิปรายและการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม             
วัดประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมทดสอบความรู้ ทดสอบการเล่นกีฬา 
 เข้าใจกฎ กติกา กีฬาพ้ืนบ้านในระดับจังหวัดเห็นประโยชน์ของการเล่นเกม รู้อนุรักษ์             
การท าอาหารพื้นบ้านป้องกันการเจ็บป่วย เลือกแหล่งบริการสุขภาพ เลือกกิจกรรมทัศนศึกษาการพักผ่อน
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนให้มีความรู้ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
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 
  



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๑๖๑๐๑    ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                               รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
เวลา   ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

 รู้เข้าใจในการท างานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย สุขอนามัยทางเพศ การพัฒนาการของวัยแรก
รุ่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณในวัยแรกรุ่น ชีวิต
ครอบครัว หลักการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย เกมกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธีการรุก การป้องกัน   
และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สมรรถภาพ การป้องกันการเกิดโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ศึกษาค้นคว้าการท างานของระบบอวัยวะ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา จิต
วิญญาณในวัยแรกรุ่นหลักของการเคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี ปฏิบัติการเคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี 
การปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เคลื่อนที่ การบังคับสิ่งของ การเข้าร่วมเล่นกิจกรรมทางกาย เกมกีฬา 
การเการพกฎกติกา ท่ายืดหยุ่นพ้ืนฐาน ปฏิบัติท่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย อภิปรายรายงานผล การฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมสังเกตพฤติการณ์และความสนใจในการฝึก ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการท างานของอวัยวะ การพัฒนาการของวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมวัยรุ่น ชีวิตครอบครัว  สังเกตการเคลื่อนไหวการออกก าลังกายการเล่นกีฬา  
 เข้าใจการเล่นเกมกีฬาพ้ืนบ้าน กฎกติการะดับจังหวัด รู้ประโยชน์ของการเล่น ปฏิบัติตน               
ในการอนุรักษ์อาหารพ้ืนบ้าน วิธีการท า ปฏิบัติตนป้องกันการเจ็บป่วย การรักษา การแนะน า                      
การป้องกันโรค เลือกแหล่งบริการสุขภาพในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม เลือกปฏิบัติกิจกรรม                                 
ในการบริโภคอาหาร สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
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 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา ศ ๑๑๑๐๑   ชื่อรายวิชา  ศิลปะ                                                   รายวิชาพื้นฐาน                                                          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา     ๔๐  ชั่วโมง /ปี                                                                       ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 ศึกษางานทัศนศิลป์ จากการอภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว            
ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ วาดภาพ
ระบายสีตามธรรมชาติ ตามความรู้สึกของตนเอง  ระบุงานทัศนศิลป์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

ศึกษาองค์ประกอบของดนตรี รู้ว่าสิ่งต่างๆ สามารถก่อก าเนิดเสียงที่แตกต่างกัน ลักษณะของ
เสียงดัง-เบา และช้า-เร็วของจังหวะ  บอกความเก่ียวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 ศึกษาเลียนแบบการเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ เช่น การเลียนแบบธรรมชาติ การเลียนแบบคน 
สัตว์ สิ่งของ โดยการแสดงท่าทางง่าย ๆ การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติสัตว์   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจการสังเกต การสัมภาษณ์ ปฏิบัติจริง ฝึกทักษะตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ฝึกให้กล้าแสดงออก 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๓ ป.๑/๕ 
ศ ๑.๒ ป.๑/๑ 
ศ ๒.๑ ป.๑/๑  
ศ ๒.๒ ป.๑/๒ ป.๑/๔  ป.๑/๕ 
ศ ๓.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒  

รวมตัวชี้วัด  ๑๐   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา ศ ๑๒๑๐๑   ชื่อรายวิชา  ศิลปะ                                   รายวิชาพื้นฐาน                                                          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา     ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                       ภาคเรียนที่ ๑- ๒ 
 
 ศึกษาและบรรยาย รูปร่าง รูปทรง ที่พบในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ระบุทัศนธาตุที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้น เรื่อง เส้น สี  รูปรา่งและรูปทรง มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในการสร้างงานทัศน์ศิลป์ ๓ มิติ  วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและ
เพ่ือนบ้าน 
 ศึกษาองค์ประกอบของดนตรี จ าแนกแหล่งก าเนิดของเสียง ของเครื่องดนตรี และเสียงของมนุษย์ 
การจ าแนกเสียงสูง-ต่ า ดัง-เบา ยาว-สั้น เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของ
เพลงและสามารถบอกความหมายของเพลงที่ได้ยิน เช่น เพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ 
 ศึกษาการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับท่ีและเคลื่อนที่อย่างมีรูปแบบ เช่น การนั่ง การยืน การเดิน 
แสดงท่าทางเพ่ือสื่อความหมายแทนค าพูด คือการฝึกภาษาท่าสื่อความหมายแทนอากัปกิริยา การฝึก
นาฏยศัพท์ในส่วนล าตัว แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ คือการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
ประกอบจังหวะ  
 เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพ้ืนบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการด ารงชีวิตของคนไทย 

โดยใช้กระบวนการสังเกต สัมภาษณ์ ปฏิบัติจริง เป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม ตามความสามารถและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ฝึกให้กล้าในการแสดงออกเห็นคุณค่า ประยุกต์น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน บูรณาการใช้กับวิธีอ่ืน ๆ ได้ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๔ ป.๒/๖  
ศ ๒.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๕ 
ศ ๓.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๓ ป.๒/๔  
ศ ๓.๒ ป.๒/๒  

รวมตัวชี้วัด  ๑๒   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา ศ ๑๓๑๐๑   ชื่อรายวิชา  ศิลปะ                                           รายวิชาพื้นฐาน                                                          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา     ๔๐   ชั่วโมง /ปี                                                                     ภาคเรียนที่ ๑- ๒  
 
 ศึกษา การจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยการใช้
วัสดุอุปกรณ์สร้างเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพ้ืนผิว วาดภาพระบายสีสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  ด้วยสีเทียน ดินสอ
สี และสีโปสเตอร์ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง เล่าที่มาของงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
 ศึกษาวิเคราะห์ ระบุ รูปร่าง ลักษณะของเครื่องดนตรี เสียงของเครื่องดนตรีที่เห็นและได้ยินใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน
เช่น เพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงประจ าโรงเรียน ขับร้องและบรรเลงเพลงประกอบ
จังหวะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีและเสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น 

โดยใช้กระบวนการสังเกต สัมภาษณ์ ปฏิบัติจริงเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ฝึกให้กล้าในการแสดงออก เห็นคุณค่า ประยุกต์น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๘ 
ศ ๑.๒ ป.๓/๑  
ศ ๒.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๖  
ศ ๓.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒   
ศ ๓.๒ ป.๓/๒  

รวมตัวชี้วัด  ๑๒   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๑๔๑๐๑    ชื่อรายวิชา ศิลปะ                                                   รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
เวลา   ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                         ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

บรรยาย อภิปราย บอกมีทักษะสร้างวาดภาพระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดง จ าแนก
เปรียบเทียบ  เคาะร้องเพลง  เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของสิ่งต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนที่ว่าง        มี
ทักษะพ้ืนฐาน ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพ
โดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพวาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่นและสี
วรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และบุคคลอ่ืนวรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์ใน  
เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว                    งาน
ทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ประโยคเพลงอย่างง่าย ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลง         ที่
ฟัง ทิศทางการเคลื่อนที่   ขึ้น – ลง ง่าย  ๆ ของท านอง รูปแบบ จังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่
ฟัง โน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยดนตรีสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว แหล่ง  ที่มาและความสัมพันธ์           ของวิถี
ชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น เพลงกล่อมเด็ก  ความส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ภาษาท่า
และนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว  เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์
ที่มีในอ าเภอวารินช าราบตามรูปแบบของนาฏศิลป์ แสดง การเคลื่อนไหว ในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิด
ของตน แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ สิ่งที่ชอบในการแสดง โดยเน้นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเด่น
ของตัวละคร ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ การแสดงนาฏศิลป์กับการ
แสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น การแสดงของท้องถิ่น  ความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและ
การแสดงนาฏศิลป์ เหตุผล ที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม  เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของสิ่งต่าง ๆ 
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้นสี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพ้ืนที่ว่าง มี
ทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพ
โดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสี
วรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ  ความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบุคคลอ่ืน วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ใน  



เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในท้องถิ่น งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง  ๆ ประโยค
เพลงอย่างง่าย ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟังทิศทางการเคลื่อนที่ ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของท านอง 
รูปแบบ จังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง โน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่
เหมาะสมกับตนเองใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัยดนตรี สามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว 
แหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น เพลงกล่อมเด็ก 
ความส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรีทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อ
ความหมายและอารมณ์ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว 
เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ตามรูปแบบของนาฏศิลป์ แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตาม
ความคิดของตน แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ สิ่งที่ชอบในการแสดง โดยเน้นจุดส าคัญของเรื่องและ
ลักษณะเด่นของตัวละคร ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ การแสดง
นาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น การแสดงของท้องถิ่น ความส าคัญของการแสดงความเคารพ
ในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ รักและมุ่งมั่นใน
การท างาน สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
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   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๑๕๑๐๑    ชื่อรายวิชา ศิลปะ                                                   รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
เวลา   ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
  บรรยาย อภิปรายบอก มีทักษะ สร้างวาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดง จ าแนก
เปรียบเทียบ  เคาะ ร้องเพลง  เกี่ยวกับเกี่ยวกับจังหวะ ต าแหน่งของ สิ่งต่าง ๆ  ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ           ที่
ต่างกัน  เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวและ
ประเพณีวัฒนธรรม งานปั้นจาก ดินน้ ามันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ งานพิมพ์ภาพ 
โดยเน้นการจัดวางต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆในภาพ  ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อ
ความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ประโยชน์และคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม  เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือ
นิทรรศการศิลปะงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่
ใช้ในการสื่ออารมณ์  ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรี
ไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีท าจังหวะและท านอง   เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทย
สากลที่เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตาม
จินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ คุณค่าของดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน  
แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออกการร า
รองเง็ง เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดก าแพงเพชร การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบท
ละครสั้น ๆการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆประโยชน์ที่ได้รับ จากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ 
ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม  เกี่ยวกับจังหวะ ต าแหน่งของ สิ่งต่าง ๆ  ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม         
และงานทัศนศิลป์  ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน  
เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณี
วัฒนธรรมในอ าเภอวารินช าราบและจังหวัดก าแพงเพชร  งานปั้นจาก ดินน้ ามันหรือดินเหนียวโดยเน้น 
การถ่ายทอดจินตนาการงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ  ปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีท าจังหวะและท านอง เพลงไทยหรือ



เพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมใน
การแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ คุณค่าของ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตาม
ความคิดของตน  แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและ การ
แสดงออกการร า เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดก าแพงเพชร การเขียนเค้าโครงเรื่อง
หรือบทละครสั้น ๆการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภท
ต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น   
แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณีรักและมุ่งม่ันในการท างาน สามารถ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
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  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๑๖๑๐๑    ชื่อรายวิชา ศิลปะ                                                   รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
เวลา   ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

บรรยาย  อภิปราย บอก มีทักษะ  สร้าง อ่าน  เขียน วาดภาพ ระบ ุท่อง เล่า เลียนแบบ แสดง 
จ าแนก เปรียบเทียบ  เคาะ ร้องเพลงเกี่ยวกับสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้ามในการ
ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์งาน
ทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ าหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่ม
และลด ปั้นแผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพ้ืนที่ว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการ
จัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล วาดภาพสถาปัตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์เป็น
แผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  
บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่
มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของ
บุคคล เพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต  ประเภทและบทบาทหน้าที่เครื่องดนตรี
ไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆโน้ตไทย และโน้ตสากลท านองง่าย ๆใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลงด้นสดที่มีจังหวะและท านองง่าย ๆ ความรู้สึกที่มีต่อดนตรี  ท านอง จังหวะ การ
ประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  ดนตรีที่มาจากยุค
สมัยที่ต่างกัน   อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการ
ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ แสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่าง
ง่าย ๆ ความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์  การแสดงความคิดเห็นใน
การชมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวันสิ่งที่มี
ความส าคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดง
นาฏศิลป์และละคร 

รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม  เกี่ยวกับสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้ามในการ
ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์งาน
ทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ าหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่ม
และลด ปั้นแผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพ้ืนที่ว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการ
จัดขนาดสัดส่วน และความสมดุลวาดภาพสถาปัตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์เป็น
แผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่
มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของ
บุคคล เพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต  ประเภทและบทบาทหน้าที่เครื่องดนตรี



ไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ โน้ตไทย และโน้ตสากลท านองง่าย ๆ ใช้เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสดที่มีจังหวะและท านองง่าย ๆ  ความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี  ท านอง จังหวะ 
การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ ดนตรีที่มาจาก
ยุคสมัยที่ต่างกันอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีท้องถิ่นการเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอด
ลีลาหรืออารมณ์ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ แสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่างง่าย ๆ 
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์  การแสดงความคิดเห็นในการชม
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวันสิ่งที่มีความส าคัญ
ต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
รักและมุ่งมั่นในการท างานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  
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  ตัวช้ีวัด 
 
  



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง  11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี       รายวิชาพื้นฐาน                                                      
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา   ๔0  ชั่วโมง/ปี              ภาคเรียนที่ 1 - 2                                                                                                 
 

ศึกษา  เรียนรู้  การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือต่าง ๆ  ในการ 
ท างานอย่างปลอดภัย   
        โดยใช้กระบวนการท างาน  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการท างาน  สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีลักษณะนิสัยในการท างาน  
ในด้านความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา    
 
สาระท้องถิ่น 

-  
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ป 1/1 ป 1/2 ป 1/3  
ง 3.1     ป 1/1 ป 1/2   

รวม   5   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๑๒๑๐๑    ชื่อรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี                         รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

 บอก รู้  วิธีการหรือประโยชน์ของการท างาน  สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้วัสดุอุปกรณ์  
ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน  อาชีพการท าสวน ช่วยให้การประหยัด  ออม 
รู้จักแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืนและช่วยเหลืองานบ้าน ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่
เชื่อถือได้ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พ้ืนฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ เศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่   เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ    สหกรณ์  การจัดการขยะ อาหาร
กลางวันโรงเรียน การผลิตการใช้วัสดุเหลือใช้ 
            เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณค่า เพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว น าความรู้เกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  มีความคิดสร้างสรรค์อย่าง
น้อย ๑ ลักษณะ ของใช้อย่างอย่างง่ายโดยก าหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูลออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติน าความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ การ
สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายมีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย ๑ ลักษณะ ในการแก้ปัญหา  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
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   ตัวช้ีวัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๑๓๑๐๑    ชื่อรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี                         รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง /ปี                                                                         ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

 บอก  ค้นหาข้อมูล  รวบรวมข้อมูล สร้าง ขั้นตอน เลือกใช้สิ่งของเครื่อง เครื่องมือวิธีการท างาน
และประโยชน์การท างาน ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับงาน  อาชีพการท าสวน ช่วยให้การ
ประหยัด , ออม   โดยก าหนดปัญหาหรือความต้องการ   อย่างมีข้ันตอน ท างานอย่างเป็นตาม
กระบวนการท างานด้วยความสะอาด ความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่   สหกรณ์  การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน       
                  เพ่ือให้ รู้ เข้าใจ การท างาน เพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  ช่วยเหลอืงานบ้านและ
ส่วนรวมออกแบบโดยการถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติลงมือสร้างและประเมินผลเลือกใช้สิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ าการ
แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น        สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
 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  ตัวช้ีวัด 
 
  



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง  14101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี    รายวิชาพื้นฐาน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4         
เวลา   80  ชั่วโมง                 ภาคเรียนที่ 1 - 2                                                                                                         
 
    ศึกษา  เรียนรู้  การท างานตามล าดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน  มีมารยาทในการ
ท างาน  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัด คุ้มค่า  

    โดยใช้กระบวนการท างาน  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการท างาน  การสืบค้น
ข้อมูล การท างานร่วมกับผู้อ่ืน สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 

    เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีมารยาทในการท างาน   
มีลักษณะนิสัยในการท างาน  ในด้านความประหยัด   คุ้มค่า  ปลอดภัย  ความกระตือรือร้น  ตรงต่อเวลา  
ความสะอาด  รอบคอบ   ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
สาระท้องถิ่น 

- 

รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ป 4/1   ป 4/2   ป 4/3   ป 4/4  
ง 3.1    ป 4/1   ป 4/2  ป 4/3   ป 4/4   ป 4/5  
ง 4.1 ป 4/1 

รวม   10   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๑๕๑๐๑    ชื่อรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี                         รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
เวลา   ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

            บอก    อธิบาย ความหมาย ความส าคัญ ของอาชีพ ขั้นตอนการท างานใช้ระบบเหตุผลในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายประโยชน์และโทษใช้พลังงานทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดการ ออม   
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์  การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การท า
อาชีพการปลูกพืชสวนครัว  เลี้ยงสัตว์ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการท างาน
เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 

             เพ่ือให้  รู้  เข้าใจ การช่วยเหลืองานในบ้าน การท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็น
ขั้นตอน การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการท างาน ภาพนิ่งหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้
โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ การแบ่งปันสิ่งของให้  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย
ใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวม    ๔   มาตรฐาน   ๑๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑    ชื่อรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี                         รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
เวลา   ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

อธิบาย บอก อภิปราย รวบรวม น าเสนอ ข้อมูลแนวทางการท างานแต่ละขั้นตอนส่วนประกอบ
ของเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ก าหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวม
ข้อมูลเลือกวิธีการในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ออกแบบโดยการถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ท าให้ผู้เรียนท างานอ ย่างเป็นกระบวนการ
และช่วยเหลืองานในบ้านการประหยัด การ ออม การแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นการแปรรูป จากกล้วยการผลิต
การใช้เครื่องจักสาน การผลิตการใช้เครื่องจักสานจากวัสดุเหลือใช้  อาชีพการท าสวนการปลูกพืชสวนครัว  
เลี้ยงสัตว์  เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่   สหกรณ์  การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน 
         เพ่ือให้รู้ เข้าใจทักษะการจัดการท างาน  และมีทักษะการท างานร่วมกันปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
ในการท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อ่ืนน าความรู้และทักษะการสร้าง ชิ้นงาน ไปประยุกต์ในการ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้และการแก้ปัญหาวางแผนในการเลือกอาชีพ สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   
 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

          ง ๔.๑  ป.๖/๑  , ป.๖/๒    
 รวม    ๔     มาตรฐาน  ๑๓    ตัวช้ีวัด 
 
 

  



ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา อ ๑๑๑๐๑   รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                               รายวิชาพื้นฐาน                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑               
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง /ปี                                                                        ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ 
      

 ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ 
ถูกต้อง ตามหลักการอ่านเลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง ตอบค าถามจากการฟัง
เรื่องใกล้ตัว พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่งง่าย ๆ  
ตามแบบท่ีสั่ง  บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ ที่เก่ียวกับ
ตนเองตามแบบ  ที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและท าท่าประกอบตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ฟัง พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  
ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ         
โดยสนใจร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้กับเจ้าภาษาด้วยความใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และมีความเพลิดเพลินจากภาษาต่างประเทศ 
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
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 

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา อ ๑๒๑๐๑   รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                               รายวิชาพื้นฐาน                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒               
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง /ปี                                                                       ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ 
 

 ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่านเลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง ตอบค าถามจากการฟัง
เรื่องใกล้ตัว พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่งง่าย ๆ  
ตามแบบท่ีสั่ง บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ ที่เก่ียวกับ
ตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและท าท่าประกอบตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาบอกชื่อและค าศัพท์เก่ียวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ฟังพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
ใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ  
โดยสนใจร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้กับเจ้าภาษาด้วยความใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการท างานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และมีความเพลิดเพลินจากภาษาต่างประเทศ 
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔ 
ต ๑.๒ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔ 
ต ๑.๓ ป. ๒/๑ 
ต ๒.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓ 
ต ๒.๒ ป. ๒/๑ 
ต ๓.๑ ป. ๒/๑ 
ต ๔.๑ ป. ๒/๑ 
ต ๔.๒ ป. ๒/๑ 
 

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา อ ๑๓๑๐๑   รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                               รายวิชาพื้นฐาน                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓               
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง /ปี                                                                        ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ 
 

 ปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า 
สะกดค าและอ่านประโยคง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า
และประโยคที่ฟัง ตอบค าถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ พูด
โต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ใน การสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่าย ๆ  
ตามแบบท่ีฟัง บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและท าท่าประกอบตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ฟังพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  
ใช้ภาษาต่าง ประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
โดยสนใจร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้กับเจ้าภาษาด้วยความใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการท างานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และมีความเพลิดเพลินจากภาษาต่างประเทศ 
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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 
 

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา อ ๑๔๑๐๑   รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                               รายวิชาพื้นฐาน                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔               
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                         ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ 
 

 เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าในสถานศึกษา อ่านออกเสียงค า 
กลุ่มค าและประโยคง่าย ๆ  ตามหลักการอ่าน ออกเสียง เข้าใจประโยค ข้อความสั้นๆ บทสนทนา 
และเรื่องสั้น ๆ ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความรู้สึกและบอกเหตุผล ขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ อธิบายเกี่ยวกับบุคคล
และสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง 
นันทนาการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ น าเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  
ที่ใกล้ตัวได้อย่างมีเหตุผล น าเสนอบทเพลง บทกวี ตามความสนใจด้วยความสนุกสนาน เข้าใจรูปแบบ
พฤติกรรม และการใช้ถ้อยค า ส านวนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รู้จัก
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องเสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยค เข้าใจความเหมือนและ 
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา เห็นประโยชน์
ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และความบันเทิง สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
ใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ กับบุคคลภายในสถานศึกษา อาชีพต่างๆ ในสถานการณ์จ าลอง 
และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้กับเจ้าภาษา และมีความ
เพลิดเพลินจากภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓,ป.๔/๔ 
ต ๑.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
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  ๒๐  ตัวช้ีวัด 
 



ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา อ ๑๕๑๐๑   รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                               รายวิชาพื้นฐาน                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕               
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                         ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ 
 

 เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าในสถานศึกษา อ่านออกเสียงค า 
กลุ่มค าและประโยคง่าย ๆ  ตามหลักการอ่าน ออกเสียง เข้าใจประโยค ข้อความสั้น ๆ บทสนทนา 
และเรื่องสั้น ๆ ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความรู้สึกและบอกเหตุผล ขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ อธิบายเกี่ยวกับบุคคล
และสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง 
นันทนาการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ น าเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  
ที่ใกล้ตัวได้อย่างมีเหตุผล น าเสนอบทเพลง บทกวี ตามความสนใจด้วยความสนุกสนาน เข้าใจรูปแบบ
พฤติกรรม และการใช้ถ้อยค า ส านวนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องเสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยค เข้าใจความเหมือน 
และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา  
เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และความบันเทิง สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ทางภาษาและวัฒนธรรม เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน ๆ ใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ กับบุคคลภายในสถานศึกษา อาชีพต่าง ๆ  
ในสถานการณ์จ าลอง และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
กับเจ้าของภาษา และมีความเพลิดเพลินจากภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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  ๒๐  ตัวช้ีวัด 

 



ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา อ ๑๖๑๐๑   รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                               รายวิชาพื้นฐาน                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖               
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ 
 
  เข้าใจค าสั่ง  ค าขอร้อง  ภาษาท่าทาง  ค าแนะน าในสถานศึกษา และสังคมรอบตัว  
อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า  และประโยคง่าย ๆ  ตามหลักการอ่านออกเสียง  เข้าใจประโยค ข้อความสั้น ๆ 
บทสนทนา เรื่องสั้น ๆ  เรื่องเล่า  และนิทาน ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
แสดงความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความรู้สึก  
และบอกเหตุผล ขอและให้ข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับบุคคล  และสิ่งต่าง ๆ  ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
ตนเอง  สิ่งแวดล้อม  สังคมใกล้ตัว ครอบครัว โรงเรียน  อาหาร  เครื่องดื่ม  เวลาว่าง  นันทนาการ   
การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ น าเสนอความคิดรวบยอด   ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  ที่ใกล้ตัว 
ได้อย่างมีวิจารณญาณ  น าเสนอบทเพลง บทกวี ตามความสนใจด้วยความสนุกสนาน  เข้าใจรูปแบบ  
พฤติกรรม   และการใช้ถ้อยค า  ส านวนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
รู้จักขนบธรรมเนียม  ประเพณี  เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องเสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี  ประโยค  และข้อความง่าย ๆ   
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อ 
การใช้ภาษา  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้  ความบันเทิง  และการเข้าสู่
สังคม  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษง่าย ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ กับบุคคล 
ภายในสถานศึกษา  อาชีพต่าง ๆ  ในสถานการณ์จ าลอง  และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้กับเจ้าภาษา และมีความเพลิดเพลินจากภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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  ๒๐  ตัวชี้วัด 



ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา อ ๑๑๒๐๑   รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑                          รายวิชาเพิ่มเติม                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑               
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                          ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคา และประโยค หลักการอ่านออก
เสียงค า กลุ่มค า ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน บทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ ประโยค
ค าถามและค าตอบ บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
คาศัพท์เก่ียวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้
ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆโดยใช้กระบวนการทางภาษา
น ามาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและทาท่าประกอบการอ่านออกเสียง การระบุตัวอักษร เพ่ือให้
นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการใช้เทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทางาน มีเจ
คติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนสามารถใช้ค าทักทาย คาอาลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่ก าหนดให้ได้ 
 ๓. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ 
 ๔. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้ 
 ๕. นักเรียนสามารถสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
 ๖. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา อ ๑๒๒๐๑   รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒                         รายวิชาเพิ่มเติม                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒               
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี                                                                           ภาคเรียนที่ ๑ –๒ 
 

พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้ค าสั่งง่ายๆ ตามแบบที่
สั่ง บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ ที่เกี่ยวกับตนเองตามแบบ
ที่ฟัง  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวและสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน พูดและ
ท าท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของ
ภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัยปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ ที่ฟัง ระบุ
ตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดค าง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค าและกลุ่มค า   ที่ฟัง ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ใช้
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ  
โดยสนใจร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม มีทัศนคติที่ดี  ต่อการเรียนรู้กับเจ้าภาษาด้วยความใฝ่
เรียนรู้และมุ่งมั่นในการท างานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และมีความเพลิดเพลินจาก
ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนสามารถใช้ค าทักทาย คาอาลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่ก าหนดให้ได้ 
 ๓. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ 
 ๔. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้ 
 ๕. นักเรียนสามารถสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
 ๖. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ 

 
 

 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ๑๓๒๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓                   รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๘๐ ชั่วโมง / ปี                        ภาคเรียนที่ ๑ – ๒ 

ใช้ค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดค า การอ่านออกเสียง ค า
กลุ่มค า บทอ่าน พูดเข้าจังหวะ บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เลือกระบุภาพ ตรง
ความหมาย  บทสนทนา  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองค า ค าสั่งที่ใช้
ในห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลความรู้สึกเก่ียวกับตนเอง และเรื่อใกล้ตัว วัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะน าตนเอง  การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถใช้ค าทักทาย ค าอ าลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง 
๒. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่ก าหนดให้ได้ 
๓. นักเรยีนเข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ  
๔. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้ 
๕. นักเรียนสามารถสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง  
๖. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                      กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖            เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
           รู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติที่ดี
ต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  รู้จักตนเองในทุกด้าน  รู้ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง  รู้และเข้าใจโลก
ของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ  รู้ข้อมูลอาชีพ  สามารถเลือกตนแนวทางใน
การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพตามที่
ตนเองมีความถนัดและสนใจ  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพและพัฒนางานให้
ประสบความส าเร็จเพ่ือสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 
   พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  รู้จักแสวงหาความรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เป็นคนดี         
มีความรู้และทักษะทางวิชาการ  รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษา
ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการเรียนรู้ มีทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็นมี
คุณธรรม  จริยธรรม  เอื้ออาทรและสมานฉันท์  เพ่ือด ารงชีวิตอยู่รวมกันอย่างสงบสุขตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
   เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน เกิดการเรียนรู้
สามารถวางแผนการเรียนรู้ อาชีพ  รวมทั้งการด าเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรู้สามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  พ่ึงตนเองได้มีทักษะในการเลือกแนวทาง
การศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดีและจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อ
ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   รู้จัก  เข้าใจ  รัก  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ อาชีพ  รวมทั้งการ

ด าเนินชีวิต และมีทักษะทางสังคม 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างเหมาะสม 
๔. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



        โรงเรียนวัดคูยาง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้
ฝึกปฏิบัติจริงและค้นพบความถนัดของตนเอง สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีทักษะในการด าเนินงาน ส่งเสริมให้มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพ                             
ได้อย่างเหมาะสม 
        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
รอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มี
ศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้สร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถ
จัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โรงเรียนวัดคูยาง  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยแบ่ง
ออกเป็น ๓  ลักษณะ  ดังนี้ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  
สามารถตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และอาชีพ สามารถ
ปรับตนได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและ
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนโดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  
๔๐  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 ๒.  กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดีความ
รับผิดชอบ  การท างานร่วมกันรู้จักแก้ปัญหาการตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้
ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอนได้แก่  การศึกษาวิเคราะห์วางแผนปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุง
การท างานเน้นการท างานรวมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและ
บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นกิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดนักเรียนทุกคน
ต้องเข้าร่วม  กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ๔๐ ชั่งโมงต่อปีการศึกษา กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนต้องเข้า
ร่วมกิจกรรม ๓๐  ชั่งโมงต่อปีการศึกษา   
 ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ  
ความดีงาม  ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ  เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน  
      ๒.๑  ลูกเสือ- ยุวกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      ๒.๒  กิจกรรมชุนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๓.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
     และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 
กิจกรรมแนะแนว 
 วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือผู้เรียนค้นพบความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจของตนเอง  รักละเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 

และผู้อ่ืน 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากข้อมูล  ข่าวสาร  แหล่งเรียนรู้   ทั้งด้านการศึกษา  อาชีพ 

ส่วนตัว  สังคม  เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน  เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพของตนเอง 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ  และรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์  ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่อ 

อาชีพสุจริต 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต  สร้างเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม 

แก่นักเรียน 
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 

แนวการจัดกิจกรรม  โรงเรียนวัดคูยาง  ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมากข้ึน  โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา   

การจัดบริการสนเทศ  โดยให้มีเอกสารเพ่ือใช้ในการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  ด้วยการสังเกต  
สัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผู้ปกครองก่อนและระหว่างเรียน  การเยี่ยม
บ้านนักเรียน  การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดท าระเบียนสะสม  สมุด
รายงานประจ าตัวนักเรียน  และบัตรสุขภาพ 

๒. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  โดยท าแบบทดสอบเพ่ือรู้จักและเข้าใจตนเอง   
มีทักษะในการตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพ่ือเลือกศึกษาต่อ  เลือกอาชีพ 



๓. การจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนรายบุคคล  และรายกลุ่ม  ในด้านการศึกษา  อาชีพ   
และส่วนตัว  โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให้ค าปรึกษา  ตลอดจนมี
ห้องให้ค าปรึกษาที่เหมาะสม 

๓.๑  ชว่ยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน  โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
๓.๒  ติดตามเก็บข้อมูลของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ   

 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ ทุกคน  ได้ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ เพื่อส่งเสริมหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมความสามัคคี  มีวินัย  และ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  โดยด าเนินการจัดกิจกรรมตามข้อก าหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา  ๘ไดก้ าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  และช่วย
สร้างสรรค์สังคม  เพ่ือให้เกิดความสามัคคี  และความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุข  และความม่ัง
คงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

๑.  ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง 
๒. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
๔. ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 
๕. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่งคงชองชาติ 

แนวการจัดกิจกรรม 
  กิจกรรมลูกเสือ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 

  เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบานการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา
วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิด
ประชุมกอง  โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติดังนี้ 

๑.  เตรียมลูกเสือส ารอง  นิยายเรื่อเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือส ารอง  
 การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบ
แถวเบื้องต้น  ค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง   

๒. ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๑ , ๒  และ ๓  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ 
 การส ารวจการค้นหาธรรมชาติความปลอดภัย บริการ ธง และประเทศต่าง ๆ การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ้ง 
การบันเทิง  การผูกเง่ือน  ค าปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือส ารองโดยใช้กระบานการท างาน  กระบวนการ
แก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัดการ กระบวนการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติ  
ทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 



 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติ
พจน์ของลูกเสือส ารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบ
วินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์  รู้จักท าการฝีมือ พัฒนากาย  จิตใจ  และ
ศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไม่เก่ียวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมลูกเสือ     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖ 
 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง        
โดยให้ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติในเรื่อง 

๑. ลูกเสือตรี  ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  
กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบแถว 

๒. ลูกเสือโท  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ   
ทักษะทางวิชาลูกเสือ  งานอดิเรกและเรื่อที่น่าสนใจ  ค าปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

๓. ลูกเสือเอก การพึ่งพาตนเอง การบริการ การผจญภัย วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว  
 โดยใช้กระบวนการท างาน  กระบวนการแก้ปัญหา  ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการ
คิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย 
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บ าเพ็ญตนเพื่อสารธารณประโยชน์  รู้จักท าการฝีมือ  พัฒนากาย  จิตใจ  และ
ศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หมายเหตุ   ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม  และผ่านการทดสอบแล้ว  จะได้รับเครื่องหมายลูกเสือตรี  

ลูกเสือโท  และลูกเสือเอก 
 
กิจกรรมยุวกาชาด 
 วัตถุประสงค์ 
 กิจกรรมยุวกาชาด  เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในระบบหน่วย
กลุ่ม  หมู่  เพื่อให้มีความสุข  ความเข้าใจ  และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและ      
ยุวกาชาด  การคุ้มครอง  กฎหมาย มนุษยธรรม  การช่วยเหลือ  การรักษาสุขภาพ  และสมรรถภาพท่ีดี  
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีจะ



น าไปสู่สันติภาพ  ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกหนแห่ง  จึงก าหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑.  มีอุดมคติในสันติสุข  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความรู้ความช านาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและผู้อื่น  ตลอดจนพัฒนาการ 

ทางร่างกาย  จิตใจ  และธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ 
๓. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจ 

เมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ 
๔. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 
แนวการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมยุวกาชาด  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓ 

 เปิดกิจกรรมยุวกาชาด  ด าเนินการตามกระบวนการของยุวกาชาด  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  
วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิด
ประชุมหมู่  โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง 

๑. กิจกรรมหลัก  ศึกษาประวัติยุวกาชาด  เครื่องหมาย  วัตถุประสงค์ของยุวกาชาด  
 ค าปฏิญาณตน 

๒. กิจกรรมสุขภาพ  การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล  การเสริมสร้างสมรรถภาพ 
ด้านความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ  การป้องกันชีวิตและสุขภาพ  เคหะพยาบาล 

๓. กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี  ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง  
 ความมีระเบียบวินัย  และความอดทน  ฝึกทักษะระเบียบแถว  การเข้าแถว  การเดินแถว  เกมกีฬา
เบ็ดเตล็ด 

๔. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือฝึกการดูแลตนเอง  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อบุคคล  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการท างาน  กระบวนการแก้ปัญหา    กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการจัดการ  
กระบวนการคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติทางยุวกาชาด  กระบวนการทางเทคโนโลยี        
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักยุวกาชาด  การคุ้มครอง  
กฎหมาย  มนุษยธรรม  สิทธิมนุษยธรรม  การช่วยเหลือ  การรักษาสุขภาพ  และสมรรถภาพที่ดี  บ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  อนุรักสิ่งแวดล้อม  การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีจะน าไปสู่
สันติภาพ  ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน 

     กิจกรรมยุวกาชาด  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖ 
 เปิดกิจกรรมยุวกาชาด  ด าเนินการตามกระบวนการของยุวกาชาด  และจัดกิจกรรมให้ 



ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  
ปิดประชุมหมู่  โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง 

๑. กิจกรรมหลัก  ศึกษาประวัติความเป็นมา  วัตถุประสงค์  ค าปฏิญาณ  ระเบียบปฏิบัติ 
เกี่ยวกับยุวกาชาด 

๒. กิจกรรมสุขภาพ  การเสริม  สร้างสุขภาพส่วนบุคคลและส่วนรวม  การเสริม 
สมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  การป้องกันชีวิตและสุขภาพ  เคหะพยาบาลและปฐมพยาบาล 

๓. กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี  ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง   
ความมีระเบียบวินัย  และความอดทน  ความสง่างามและความคล่องแคล่วว่องไว  :  ฝกึระเบียบแถว  
การปฏิบัติตามค าสั่ง  การปฏิบัติตามกฎกติกา  การเดินสวนสนาม  บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม  :  
มารยาทเด็กไทย  การปฏิบัติตนให้ร่าเริง  การบริหารร่างกาย  การสร้างสัมพันธภาพ  การสื่อความหมาย  
การสะสมและการแลกเปลี่ยน  การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

๔. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อบุคคล  สถานที่  การมีส่วนร่วม 
ในโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :  ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  การดูแลรักษา  การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

โดยใช้กระบวนการท างาน  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการจัดการ  
กระบวนการคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติทางยุวกาชาด   กระบวนการทางเทคโนโลยี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักยุวกาชาด  การคุ้มครอง  
กฎหมาย  มนุษยธรรม  สิทธิมนุษยธรรม  การช่วยเหลือ  การรักษาสุขภาพ  และสมรรถภาพที่ดี  บ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  อนุรักสิ่งแวดล้อม  การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีจะน าไปสู่
สันติภาพ  ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน 

 
๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  
 และประเทศชาติ 

๒. เพ่ือให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  
 จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 



แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท าประโยชน์
ตามความสามารถ  ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความ
ดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม  มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ต่อครอบครัว  ชุมชนและสังคมกิจกรรมส าคัญได้แก่  
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  กิจกรรมด ารงรักษา  สืบสาน  ศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม  กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 เวลาเรียนส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  รวม  ๖  ปี  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง
(เฉลี่ย  ปีละ  ๑๐  ชั่วโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  เป็นการจัด
กิจกรรมภายในเวลาเรียนโดยให้ผู้เรียนรายงานแสดงกรเข้าร่วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู้รับรองผล
การเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
 
แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนวัดคูยาง ก าหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.๑  การตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลา

เรียนตลอดปีการศึกษา 
 ๑.๒  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของ

ผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกผลการเรียนรู้  และผ่านทุกผลการเรียนรู้  โดยแต่ละผลการเรียนรู้
ผ่านไม่น้อยกล่าร้อยละ  ๕๐  หรือมีคุณภาพในระดับ  ๑ ขึ้นไป 

 ๑.๓  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน
ตามเกณฑ์  ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “ผ”  ผ่านการประเมินกิจกรรมและน า
ผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 ๑.๔  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์  ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “มผ”  โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริม
ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก  
“มผ”  เป็น  “ผ”  และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
 ๒.๒  ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม  ๓  กิจกรรมส าคัญดังนี้ 



  ๒.๒.๑  กิจกรรมแนะแนว 
  ๒.๒.๒  กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ 
   ๑.  กิจกรรมลูกเสือ   ยุวกาชาด   
   ๒.  กิจกรรมชุมนุม 
  ๒.๒.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ๒.๓  การน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 ๒.๔  เสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่าน

เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 
เกณฑ์การจบหลักสูตร 

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนวัดคูยาง ใช้ในการตัดสินผลการเรียนรายวิชา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การอ่าน   

 คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมีเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
๑. ผู้เรียนรายวิชาพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีละ ๒๑ ชั่วโมง  หรือจ านวน  

๘๔๐ ชั่วโมง/ปี  จ านวน   ๕,๐๔๐  ชั่วโมง  และรายวิชาเพ่ิมเติมชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๓  จ านวน  
๔๐ ชั่วโมง/ปี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖  จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี      

๒. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๓. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน  ระดับ  ๑  ขึ้นไปทุกรายวิชาพ้ืนฐาน     
 จึงจะถือว่าผ่านรายวิชาพ้ืนฐาน 

๔. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีเยี่ยม/ดี/
ผ่าน 

๕. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับดีเยี่ยม/ดี/ผ่าน 
๖. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมปีละ ๑๒๐  

ชั่วโมง 
 และได้ผลการประเมิน  “ผ”  ทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 วิชาการ,กรม       หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔ 
                                              กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,๒๕๔๔                                                          
 ----------------- .   คู่มือจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                                              กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,๒๕๔๕ 
             ----------------- .    สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
                                                กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ,
๒๕๔๕ 

----------------- .   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืน ฐาน   
                                              กรุงเทพมหานคร   โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,  
๒๕๔๕                                                                   

----------------- .   ชุดฝึกอบรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  กรุงเทพมหานคร  
                                 โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,  ๒๕๔๕ 
----------------- .   ชุดฝึกอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

                                               กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,  
๒๕๔๕ 

----------------- .   เอกสารเสริมความรู้ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
                                              กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,  
๒๕๔๕ 

----------------- .   คู่มือพัฒนาสื่อการเรียนรู้    กรุงเทพมหานคร 
                                              โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,  ๒๕๔๕ 
             ----------------- .   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                               กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,  
๒๕๔๕ 

----------------- .   แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรการศึกษา 
                                              ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๔     กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์องค์การ
รับส่ง 

                                สนิค้าและพัสดุภัณฑ์,  ๒๕๔๕ 
            ----------------- .   คู่มือการบริหารจัดการแนะแนว       กรุงเทพมหานคร 
                                             โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,  ๒๕๔๕  
            ----------------- .   แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น  
                                            พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔    กรุงเทพมหานคร    โรงพิมพ์องค์การ  
                                             รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,  ๒๕๔๕  



             กระทรวงศึกษาธิการ.(๒๕๕๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
                                           กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด ,  ๒๕๕๑                                      

  



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1 
ที ่        /2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนวัดคูยาง  ปีการศึกษา 2561 
---------------------------------- 

          เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 ที่ก าหนดให้สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรเพ่ือความเป็นไทยความเป็นพลเมืองดีของชาติการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อในส่วนที่เก่ียวกับสภาพของปัญหาในแต่ละชุมชนและ
สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวชุมชนสังคมและ
ประเทศชาติและสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2544 
 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 37  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดคูยาง  ปีการศกึษา 256๑ ดังนี้ 
 1. นายขจรยศ  บุรุษศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง       ประธานกรรมการ 
 2. พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      รองประธานกรรมการ 
 3. นางประเนียน  แก้วมาลากุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 4. นางสาวดลยา  ยอดเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 5. นางจุฑารัตน์  ภูมิการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 6. นางวรารัตน์  ฉ่ ากระมล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นางสาวอินทรัตน์  ช่วงบัญญัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 8. นายสมควร  อ่อนฉาย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
 9. นางสมศรี  ปานค า  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 10.นางปางทิพย์  วงษ์ถาวร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 11.นางทับทิม  ตรีเจริญ  หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
 12.นางชุติมา  จันทร์อ่อน  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล   กรรมการ 
 13.นางสุภาณี  แสงแก้ว  หัวหน้าการศึกษาปฐมวัย    กรรมการ 
 14.นายคมธัช  นิลาพันธ์  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
 15.นางนิสา  แก่งศิริ  หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 

คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที่และด าเนินการจัดการตามขั้นตอนที่ก าหนดดังนี้ 
 1. วางแผนการด าเนินงานวิชาการก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนวทาง 
การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 และสภาพเศรษฐกิจสังคมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษานิเทศก ากับติดตามให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้การ
วัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
 4. ประสานความร่วมมือจากบุคคลหน่วยงานองค์กรต่างๆและชุมชนเพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียนผู้ปกครองชุมชนและผิวเกี่ยวข้องและน าข้อมูล
ป้อนกลับจากฝ่ายต่างๆมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 7. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลระดับชั้นและช่วงชั้นระดับวิชากลุ่มวิชาในแต่ละปี
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆของสถานศึกษา 
 8. ตรวจสอบทบทวนประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรปี
การศึกษาต่อไป 
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา
สาธารณะชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 

 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 
 

                    ทั้งนีต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                              

                                         สั่ง  ณ  วันที่ ......  เดือน  ............................  พ.ศ .................... 
  

  

          (นายสุพล  จันต๊ะคาด) 
                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1 



 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดคูยาง 
ที่ ๗๗ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

-------------------------------------------- 
 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้โรงเรียน
วัดคูยาง ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 
๒๕๖๐) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีทื่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการจัดท าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐)  เพ่ือให้การบริหาร
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางประเนียน แก้วมาลากุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวดลยา ยอดเพชร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางจุฑารัตน์  ภูมิการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นางวรารัตน์ ฉ่ ากระมล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวอินทรัตน์  ช่วงบัญญัติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายสมควร อ่อนฉาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสมศรี ปานค า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นางปางทิพย์  วงษ์ถาวร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายคมธัช นิลาพันธ์ 
การศึกษาปฐมวัย นางสุภาณี แสงแก้ว 

 
 
 
 
 



ให้มีหน้าที่ 
 ๑. ก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มสาระในสาระ
แกนกลางสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม ด าเนิน 
 ๒. การพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
รายวิชาต่างๆเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน 
 ๓. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือให้ผู้สอนสามารถปรับใช้ตามความ
เหมาะสมและให้การสอนน าไปสู่การเรียนรู้มากท่ีสุด 
 ๔. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๕. ก าหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และก ากับ ติดตามการด าเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระท่ีก าหนด 
 ๖. วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 ๗. ด าเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัด
และประเมินผล 
 ๘. นิเทศภายในแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๙. รวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและจัดกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุ่มสาระในภาคเรียนที่ผ่านมาและ
วางแผนพัฒนาหลักสูตรการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป 
 ๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติของครูและผลการบริหารหลักสูตรของ
กลุ่มสาระโดยเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้อง 
 ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รัยการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๗  พฤษภาคม 2561  เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่ ๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
        (นายขจรยศ  บุรุษศรี) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 

 



 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดคูยาง 
ที่ ๘๑ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 ****************************************** 

ด้วยโรงเรียนวัดคูยางได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดคูยางได้พัฒนาเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ SCQA  จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑  เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ วรรค ๑ มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ รับผิดชอบหน้าที่
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของตน จึงแต่งตั้งอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ แต่งตั้ง มอบหมาย ประสานงาน ควบคุม ก ากับติดตาม 
ตรวจสอบการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล หลักสูตรห้องเรียน MEP 
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ กิจกรรมเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง การบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และอาเซียนศึกษา ประกอบด้วย 

๑.๑.นายขจรยศ  บุรุษศร ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง   ประธาน 
 ๑.๒ นางแก้วเก้า  สวยสม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง  รองประธาน 
  ๑.๓ นายเช่นชนก  สิว้อินทร์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
        ๑.๔ นายสมควร อ่อนฉาย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
 ๑.๕ นายปริพนธ์  กรรณิกา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ    
  ๑.๖ นายคมธัช  นิลาพันธ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
 ๑.๗ นางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๘ นางนิสา แก่งสิริ         ครูโรงเรียนวัดคูยาง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการทีมน าการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีหน้าที่ วางแผนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  เอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาหน้าที่
พลเมือง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล หลักสูตรห้องเรียน MEP  หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จัดท าคู่มือการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน คู่มือการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คู่มือการวัดผลประเมินผล ระเบียบการวัดผลประเมินผล ให้สอดคล้อง



กับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ ถ่ายทอดความรู้สู่ครูผู้ปฏิบัติตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

๒.๑  คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
  ๒.๑.๑ นางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง  ประธาน 
  ๒.๑.๒ นางนิสา แก่งศิริ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  รองประธาน 
  ๒.๑.๓ นางกนกพร ทันจันทร์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
  ๒.๑.๔ นางสาวพัชรญดา ยืนยาว ครูโรงเรียนวัดคูยาง   กรรมการ 
  ๒.๑.๕ นางสาวอรพรรณ โท้นพราหม   ครูธุรการ                กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑.6 นางสาววันทนีย์ สุขเถือ่น         ครูอัตราจ้าง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๒.๒ คณะกรรมการจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  ๑. นางประเนียน  แก้วมาลากุล  ครูโรงเรียนวัดคูยาง      หัวหน้ากลุ่มสาระฯ                  
   ๒. นางนิชยา  ศรีเริงหล้า  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
  ๓. นางพวงเพชร  ทองเพชร ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ     
  ๔. นางทัศนีย์  บดีรัฐ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ          

    ๕. นางภักษมณฑ์  อ่วมสถิตย์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ          
  ๖. นางวรารัตน์ ฉ่ ากระมล  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ                
  ๗. นางมาลี  เพชรพิพัฒน์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ           
   ๘. นางสาวนิภา มากคูณ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ  
   ๙. นางสาวฤชุวี เพชรเภร ี ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๑๐. นางนิศารัตน์  น้อยบัวทิพย์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ      
   ๑๑. นางพรสวรรค์  ศิริไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ           
    ๑๒. นางสมทรง  กงสุวรรณ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ              
   ๑๓. นางสิรปภา ธรรมสอน ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๑๔. นางสมศรี ปานค า  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๑๕. นางทัศนีย์ สุพรรณแสง ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๑๖. นางสาวอภิญญา พันธุ์มี ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๑๗. นางสมหมาย กิจเกียรติ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๑๘. นางอิสสริยา สิทธิโสภณ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๑๙. นางบุษกร วรศรีหิรัญ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๒๐. นางสาวนันทพร  ภู่ภิญโญ     ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๒๑. นางสาวพนิดา  สีกล่อม  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
   ๑. นางสาวดลยา  ยอดเพชร ครูโรงเรียนวัดคูยาง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ                  
   ๒. นางนิศารัตน์  น้อยบัวทิพย์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ      

    ๓. นางพรสวรรค์  ศิริไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ           
                        ๔. นางสมทรง  กงสุวรรณ   ครูโรงเรียนวัดคยูาง  กรรมการ              

   ๕. นางวิลัดดา  ขอจิตต์   ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ               
    ๖. นางชุติมา  จันทร์อ่อน   ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ               
   ๙.   นางกฤตพร  เดชา   ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ           
   ๑๐. นางสาวทาริกา ฟักนาค  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ  
   ๑๑. นางสิรปภา ธรรมสอน ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๑๒. นางนิชยา  ศรีเริงหล้า ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
    ๑๓. นางพวงเพชร  ทองเพชร ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ     
   ๑๔. นางทัศนีย์  บดีรัฐ   ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ          

    ๑๕. นางสาวฤชุวี เพชรเภร ี ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๑๖. นางทัศนีย์ สุพรรณแสง ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๑๗. นางสาวอภิญญา พันธ์มี ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๑๘. นางสมศรี ปานค า  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๑๙. นางอิสสริยา สิทธิโสภณ ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๒๐. นางวัชรา ธรรมบุตร  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๒๑. นางสมหมาย กิจเกียรติ ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๒๒. นางบุษกร วรศรีหิรัญ     ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๒๓. นางวรารัตน์ ฉ่ ากระมล ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ  
   ๒๔. นางสาวชลธิชา  ทัพวัฒน์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ     
   ๒๕. นางสาวสุนิสา มหายศ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ  
          

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ๑. นายนวรัตน์  ผลาภิรมย ์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ                  
    ๒. นางศุภพิชญ์  สนิทมาก ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ            
    ๓. นายสุริเยนทร์  ภูมิการ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ       
    ๔. นางนุชนาถ  หอมยก  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ  
   ๕. นายชาญณรงค์  สถิตย์อยู่ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
    ๖. นางอุษา  เอี่ยมโพธิ์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ        
    ๗. นางจุฑารัตน์ ภูมิการ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ และบูรณาการหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ๑. นางวรารัตน์ ฉ่ ากระมล  ครูโรงเรียนวัดคูยาง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ                  
  ๒. นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ        
  ๓. นางพัสนน์ภิชาภา ทนันชัยด ารงกุล ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
  ๔. นางสมหมาย กิจเกียรติ       ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๕. นางเรณู  ฉิมพานิชย์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๖. นางสาววิจิตรา  ถมอินทร์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๗. นางสาวยิหวา ศรีกรด  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
   ๘. นางสาวปิยะชนก ปิ่นเกต ุ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

 
 

สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
  ๑. นางกนกพร  ทันจันทร์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  ๒. นางสมลักษณ์  ผลบุญ   ครูโรงเรียนวัดคูยาง        กรรมการ 
  ๓. นางสาวปิยะชนก ปิ่นเกตุ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑.นายสมควร  อ่อนฉาย  ครูโรงเรียนวัดคูยาง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ                  

   ๒. นายด ารงค์  มีขันหมาก ครูโรงเรียนวัดคูยาง        กรรมการ        
   ๓. นางสาวปิยะดา  พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง        กรรมการ          
   ๔. นายปริพนธ์  กรรณิกา  ครูโรงเรียนวัดคูยาง        กรรมการ        
   ๕. นายชานนท์  แสงผ่อง  ครูโรงเรียนวัดคูยาง        กรรมการ  
   ๖. นายจิรพัฒน์  ยืนยง    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
   ๑. นายฤทธิรงค์ พรหมรักษา ครูโรงเรียนวัดคูยาง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  ๒. นางพณิตา  เงินทอง  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ        
   ๓. นางสาวอินทรัตน์  ช่วงบัญญัติ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๔. นายคมธัช  นิลาพันธ ์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๕. นายพเยาว์  กิตติสิริบัณฑิต  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๖. นางสาววันนิสา  หวังวนวฒัน์ ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 
 
 
 
 
 



   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
   ๑. นางสมศรี  บัวอาจ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ               
            ๒. นายชะอ้อน  บดีรัฐ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ              
                     ๓. นางสาวรจเรข  ข าสุข  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ        
       ๔. นางวรรณา  เสาระวะ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ        
            ๕. นางทับทิม  ตรีเจริญ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ  
   ๖. นางสาวโสพิศ ใจยวน  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ        
   ๗. นายพิษณุพงษ์  วิบูลวัชริยกุล ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ และหลักสูตรห้องเรียน MEP 
            ๑. นางนิสา  แก่งศิริ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ               
            ๒. นางสาวพัชรญดา  ยืนยาว ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ              
   ๓. นางสาวอรวรรณ  บดีรัฐ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ              
            ๔. นางปางทิพย์  วงษ์ถาวร ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ              
            ๕. นางสาวน้ าทิพย์  พะยิ้ม ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ  
            ๖. นางสิรปภา ธรรมสอน       ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
            ๗. นายณรงค์ชัย บุญหนุน  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๘. นายวุฒิชัย อินทสอน  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๙. นางพรภิวรรณ ไข่มุก  TA โรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๑๐. นางรุ่งนภา พละทรัพย์ TA โรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๑๑. นางสาวปัทมาฉิมพาลี  TA โรงเรียนวัดคูยาง   กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวสุคนธนา ชื่นนิรนัดร์ TA โรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๑๓. นางสาภาวินีย์  เทิ้งจ่าย ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ กรรมการ 
   ๑๔. นางสาววรางคณา  ถมอินทร์ ครูอัตราจ้างภาษาจีน กรรมการ 
 

 ๒.๓ คณะกรรมการจัดท า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
   ๑. นายคมธัช  นิลาพันธ ์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง      หวัหน้ากิจกรรมฯ              

     ๒. นายเช่นชนก  สิว้อินทร์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ              
      ๓. นางทัศนีย์  สุพรรณแสง ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ              
   ๔. นางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๕. นางปางทิพย์ วงษ์ถาวร  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
   ๖. นางสาวเกศริน อุดทา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ   
 
 
 



๒.๔ คณะกรรมการจัดท าคู่มือการวัดผลประเมินผล ระเบียบการวัดผลประเมินผล 
  ๑. นางชุติมา จันทร์อ่อน             ครูโรงเรียนวัดคูยาง      หัวหน้ากิจกรรมฯ            

          ๒. นางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ              
          ๓. นายสุริเยนทร์ ภูมิการ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ              
          ๔. นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ              
          ๕. นางสาวทาริกา ฟักนาค ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
 

๒.๕ คณะกรรมการจัดท าคู่มือประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
  ๑. นางสาวนิภา  มากคูณ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง        หัวหน้ากิจกรรมฯ              
  ๒. นางสาวอภิญญา พันธ์มี  ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
  ๓. นางสมลักษณ์ ผลบุญ   ครูโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
  ๔. นางสาวเกศริน อุดทา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
      ๕. นางสาวโสพิศ  ใจยวน    ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 

๒.๖  คณะกรรมการจัดท าคู่มือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๑. นางพัสนน์ภชิาภา ทนนัชยัด ารงกุล ครูโรงเรียนวัดคูยาง  หวัหน้ากิจกรรมฯ               
  ๒. นางเรณู  ฉิมพานิชย์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง        กรรมการ 
   ๓. นางวรารัตน์ ฉ่ ากระมล  ครูโรงเรียนวัดคูยาง         กรรมการ 
  ๔. นางสาววิจิตรา  ถมอินทร์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 

 ๓. คณะกรรมการ รวบรวม ตรวจสอบ ออกแบบปกจัดท ารูปเล่ม 
   ๑. นางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์   ครูโรงเรียนวัดคูยาง      หัวหน้ากิจกรรมฯ               
   ๒. นางนิสา  แก่งศิริ  ครโูรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๓. นางกนกพร ทันจันทร์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๔. นางสาวดลยา  ยอดเพชร  ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๕. นางจุฑารัตน์  ภูมิการ   ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๖. นางนุชนารถ  หอมยก   ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๗. นางชุติมา  จันทร์อ่อน   ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๘. นางสมศรี  ปานค า   ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๙. นายชะอ้อน  บดีรัฐ   ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ 
   ๑๐. นางสาววันทนีย์ สุขเถื่อน ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   ๑๑. นางสาวณิชชา นิลาพันธ ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
       ๑๒. นางสาววิจิตรา  ถมอินทร์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
   ๑๓. นางสาวยิหวา   ศรีกรด ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 



   ๑๔. นางสาวโสพิศ  ใจยวน  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
   ๑๕. นางสาวอรพรรณ โท้นพราหม ครูธุรการ  กรรมการ 

 
จึงให้บุคลากรโรงเรียนวัดคูยาง ที่ได้รับการแต่งตั้งรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางสถานศึกษา หน่วยงานราชการ นักเรียน และชุมชนต่อไป 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     
   สั่ง ณ วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
      (นายขจรยศ    บุรุษศรี) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดคูยาง 
ที่ 78 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ 
-------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ในส่วนของการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดคูยาง สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) และระเบียบโรงเรียน
วัดคูยาง ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดคยูาง พุทธศักราช 2553 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)     จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาดังนี้ 

1. นายขจรยศ  บุรุษศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน                      ประธานกรรมการ 
2. นายมานิตย์ ตันกร๊วด  คณะกรรมการสถานศึกษา    รองประธานกรรมการ 
๓. นางแก้วเก้า  สวยสม             รองผู้อ านวยการโรงเรียน              รองประธานกรรมการ 
๔. นายเช่นชนก  สิว้อินทร์         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงานบุคคล   กรรมการ 
๕. นายสมควร อ่อนฉาย      ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายงานอาคารสถานที่ กรรมการ 
๖. นายปริพนธ์  กรรณิกา  ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน   กรรมการ  
๗. นายคมธัช  นิลาพันธ ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๘. นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายแผนงานงบประมาณ กรรมการ  
๙. นางนิสา  แก่งศิร ิ  ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
1๐.นางพรสวรรค์  ศิริไพบูลย์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กรรมการ 
๑๑.นางบุษกร  วรศรีหิรัญ  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กรรมการ 
12.นางสมศรี  ปานค า   หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กรรมการ  
13.นางนุชนาถ  หอมยก  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   กรรมการ 
14.นางกฤตพร  เดชา  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   กรรมการ                         
15.นางมาลี  เพชรพิพัฒน์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กรรมการ 
16 นางประเนียน แก้วมาลากุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
17.นางสาวดลยา ยอดเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
18.นางจุฑารัตน์  ภูมิการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  

          19.นางวรารัตน์ ฉ่ ากระมล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กรรมการ 
          20.นางสาวอินทรัตน์  ช่วงบัญญัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ                         



          21.นายสมควร อ่อนฉาย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ                
          22.นางสมศรี ปานค า  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ   
          23.นางปางทิพย์  วงษ์ถาวร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กรรมการ 
          24.นายคมธัช นิลาพันธ์    หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
          25.นางเรณู ฉิมพานิชย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ              
          26.นางปางทิพย์  วงษ์ถาวร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กรรมการ 
          27.นายคมธัช นิลาพันธ์  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
          28.นางพสัส์ภิชาภา ทนันชยัด ารงกุล ครูโรงเรียนวัดคูยาง   กรรมการ 
          29.นางเรณู ฉิมพานิชย์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง             กรรมการและเลขานุการ 
            30.นางวรารัตน์ ฉ่ ากระมล       ครูโรงเรียนวัดคยูาง                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     
คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดเกณฑ์แนวทางการพัฒนาแนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมินและแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค์ 
 2. พิจารณาตัดสินการประเมินคุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค์ปลายปี ปลายภาค และการผ่าน
ระดับชั้นของผู้เรียน 
 3. จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค์ด้วยวิธีการอันเหมาะสม และส่งต่อข้อ
วินิจฉัยเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการ
ไปด้วยความเรียบร้อยและเอาใจใส่ อย่าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้  
    

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 
        (นายขจรยศ  บุรุษศรี) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 
 
 
 
 



                                                                                 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดคูยาง 
ที่ 79 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ของการวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความของนักเรียนโรงเรียนวัดคูยาง สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช 2553 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และ
ระเบียบโรงเรียน    วัดคูยาง ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดคูยาง 
พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
ของสถานศึกษาดังนี้ 
  1. นายขจรยศ  บุรุษศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน                        ประธานกรรมการ 
  2. นายสมควร  มากศรี  คณะกรรมการสถานศึกษา             รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางแก้วเก้า  สวยสม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน               รองประธานกรรมการ 
  ๔. นายเช่นชนก  สิว้อินทร์ ผู้ช่วยฝ่ายงานบุคลากร   กรรมการ 
  ๕. นายสมควร อ่อนฉาย  ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายงานอาคารสถานที่ กรรมการ 
  ๖. นายปริพนธ์  กรรณิกา  ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายงานบุคลากร  กรรมการ  
  ๗. นายคมธัช  นิลาพันธ ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
  ๘. นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายแผนงานงบประมาณ  กรรมการ  

๙. นายคมธัช  นิลาพันธ ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๑๐. นางนิสา  แก่งศิร ิ  ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
1๑.นางพรสวรรค์  ศิริไพบูลย์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   กรรมการ 
1๒.นางบุษกร  วรศรีหิรัญ  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   กรรมการ 
1๓.นางสมศรี  ปานค า  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   กรรมการ  
1๔.นางนุชนาถ  หอมยก  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   กรรมการ 
1๕.นางกฤตพร  เดชา  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   กรรมการ                         
1๖.นางมาลี  เพชรพิพัฒน์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กรรมการ 
1๗. นางประเนียน แก้วมาลากุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
1๘.นางสาวดลยา ยอดเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
1๙.นางจุฑารัตน์  ภูมิการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ  



๒๐.นางวรารัตน์ ฉ่ ากระมล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   กรรมการ 
2๑.นางสาวอินทรัตน์  ช่วงบัญญัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ                         
2๒.นายสมควร อ่อนฉาย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ                
2๓.นางสมศรี ปานค า   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ   
2๔.นางปางทิพย์  วงษ์ถาวร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กรรมการ 
2๕.นายคมธัช นิลาพันธ์  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
2๖.นางเรณู ฉิมพานิชย์  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        กรรมการ   
2๗.นางนิภา  มากคูน  ครูโรงเรียนวัดคูยาง             กรรมการและเลขานุการ                                                                                     
2๘.นางสาวอภิญญา พันธ์มี ครโูรงเรียนวัดคูยาง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

    คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
 2. ด าเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 3. ตัดสินผลการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน และการผ่านระดับชั้น 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการไป
ด้วยความเรียบร้อยและเอาใจใส่ อย่าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
    
 ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 7  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  7  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 
        (นายขจรยศ  บุรุษศรี) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดคูยาง 
ที่ 80/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
-------------------------------------------- 

 
 เพ่ือให้แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในส่วนของการจัดนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรโรงเรียน
วัดคูยางพุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ซึ่งต้องด าเนินการเทียบโอนผลการเรยีน ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 ทางโรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาดังนี้  

1. นายขจรยศ  บุรุษศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน                       ประธานกรรมการ 
2. นายนายชนิโนรส วิทยากาญจน์   คณะกรรมการสถานศึกษา               รองประธานกรรมการ 
๓. นางแก้วเก้า  สวยสม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน               รองประธานกรรมการ 
๔. นายเช่นชนก  สิว้อินทร์         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงานบุคคล   กรรมการ 
๕. นายสมควร อ่อนฉาย      ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายงานอาคารสถานที่ กรรมการ 
๖. นายปริพนธ์  กรรณิกา  ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน   กรรมการ  
๗. นายคมธัช  นิลาพันธ ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๘. นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายแผนงานงบประมาณ กรรมการ  
๙. นางนิสา  แก่งศิริ  ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
10.นางสมหมาย  กิจเกียรติ วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กรรมการ 
11.นางอิสริยา  สิทธิโสภณ วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กรรมการ 
12.นางสาวทาริกา  วรารัฐพงษ์ วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กรรมการ 
13.นางสาวสุนิศา  มหายศ วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กรรมการ 
1๔.นางสมศรี  ปานค า  ครูโรงเรียนวัดคูยาง   กรรมการ 
1๕. นางมาลี เพชรพิพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง   กรรมการ 

          1๖ นางชุติมา จันทร์อ่อน  ครโูรงเรียนวัดคูยาง             กรรมการและเลขานุการ 
          1๗.นายเช่นชนก  สิ้วอินทร์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



   คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท าสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ 
 2. ประเมินผลและตัดสินการเทียบโอน 
 3. เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนให้ความ
เห็นชอบและเสนอผู้บริหารโรงเรียน ตัดสินอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการไป
ด้วยความเรียบร้อยและเอาใจใส่ อย่าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
  

           ทั้งนี้ตั้งแต่ 7  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61  เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  7  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 

 
 

 
        (นายขจรยศ  บุรุษศรี) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
คณะที่ปรึกษา 

 

 นายขจรยศ    บุรุษศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง ประธานที่ปรึกษา  

 นางแก้วเก้า  สวยสม รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง ที่ปรึกษา  

 นายคมธัช  นิลาพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ปรึกษา  

 นายเช่นชนก  สิ้วอินทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล ที่ปรึกษา  

 นายสมควร อ่อนฉาย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานที่ ที่ปรึกษา  

 นายปริพนธ์  กรรณิกา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ที่ปรึกษา  

 นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ ที่ปรึกษา  

 

คณะท างาน 

 นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดคูยาง ประธาน 

 นางประเนียน  แก้วมาลากุล ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดคูยาง คณะท างาน 

 นางวรารัตน์  ฉ่ ากระมล ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดคูยาง คณะท างาน 

 นายสมควร อ่อนฉาย ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดคูยาง คณะท างาน 

 นางสมศรี  ปานค า ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดคูยาง คณะท างาน 

 นางนิสา  แก่งศิริ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดคูยาง คณะท างาน 

 นางสาวดลยา ยอดเพชร         ครูช านาญการ โรงเรียนวัดคูยาง คณะท างาน 

 นายฤทธิรงค์ เอ่ียมรักษา ครูช านาญการ โรงเรียนวัดคูยาง คณะท างาน 

 นายคมธัช นิลาพันธ์ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดคูยาง คณะท างาน 

 นางชุติมา  จันทร์อ่อน ครูช านาญการ โรงเรียนวัดคูยาง คณะท างาน 

 นางกนกพร ทันจันทร์ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดคูยาง คณะท างานและ

เลขานุการ 

ออกแบบปก /รูปเล่ม 
 
 นางสาวอรพรรณ  โท้นพราหม ครูธุรการโรงเรียนวัดคูยาง คณะท างาน 

 นางสาววันทนีย์  สุขเถ่ือน อัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง คณะท างาน 



    

 


