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1 ส่วนน า 

ความน า 
อนุสนธิค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560  

เรื่องให๎ใช๎มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 30/2561 สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง ให๎เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
เรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให๎สถานศึกษาพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ศักยภาพในการแขํงขันและด ารงชีวิตอยํางสร๎างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม   (สามัคคีพิทยา)  ได๎จัดการเรียนการสอนต้ังแตํระดับ
การศึกษาปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงได๎ด าเนินการหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)    โดย
ได๎มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน คุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ 
มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช๎เป็นทิศทางในการจัดการเรียน    การสอนในแตํละ
ระดับชั้น  และได๎ก าหนดโครงสร๎างเวลาเรียน   การเรียนรู๎ในแตํละชั้นปี เกณฑ์การจบการศึกษา   
เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลผู๎เรียน ให๎มีความสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ มี
ความชัดเจนตํอการน าไปปฏิบัติ เพ่ือให๎การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล๎องกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการ สังคมไทย และความต๎องการ
ของท๎องถิ่น  

อาศัยอ านาจตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ.293/2551 เรื่อง ให๎ใช๎หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให๎เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจในการยกเลิก เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให๎เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมายและวิธีการจัด
การศึกษา ดังนั้น เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนได๎เหมาะสมกับบริบทและจุดเน๎น
ของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในคราวประชุม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2561 จึงปรับปรุงโครงสร๎าง
เวลาเรียนให๎มีความยืดหยุํน ในระดับประถมศึกษา  ดังนี้ 

1. ปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎ตามความเหมาะสม สอดคล๎อง
บริบท จุดเน๎นของสถานศึกษา และศักยภาพของผู๎เรียน โดยจัดเวลาเรียนพ้ืนฐานส าหรับสาระ
ประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมงตํอปี ทั้งนี้ ต๎องมีเวลาเรียนพ้ืนฐานรวม จ านวน 840 ชั่วโมงตํอปี และผู๎เรียน
ต๎องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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2. จัดเวลาเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให๎สอดคล๎องกับ
จุดเน๎นและความพร๎อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ 1- 3 สถานศึกษาอาจจัดให๎เป็นเวลาส าหรับสาระการเรียนรู๎พ้ืนฐานในกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยและกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 

3. จัดเวลาส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จ านวน 120 ชั่วโมงตํอปี 
4. จัดเวลาเรียนรวมทั้งหมด ให๎เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ทั้งนี้ ควรค านึงถึง

ศักยภาพและพัฒนาการตามชํวงวัยของผู๎เรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
หลักสูตรโรงเรียน พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ระดับประถมศึกษา มีกรอบในการปรับปรุง คือ ให๎มีองค์
ความรู๎ที่เป็นสากลเทียบเทํานานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรูแ๎ละตัวชี้วัดให๎มีความชัดเจน ลดความ
ซ้ าซ๎อน สอดคล๎องและเชื่อมโยงกันภายในกลุํมสาระการเรียนรู๎และระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎  
ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข๎าด๎วยกัน จัดเรียงล าดับ
ความยากงํายของเนื้อหาในแตํละระดับชั้นตามพัฒนาการแตํละชํวงวัย ให๎มีความเชื่อมโยงความรู๎และ
กระบวนการเรียนรู๎ โดยให๎ผู๎เรียนผํานการปฏิบัติที่สงํเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาความคิด โดยมีสาระส าคัญของ
การปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  

1. กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
1.1 จัดกลุํมความรู๎ใหมํและน าทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน๎นให๎ผู๎เรียนเกิด

การวิเคราะห์ คิดแก๎ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษ 21  
1.2 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดส าหรับผู๎เรียนทุกคน ที่เป็นพ้ืนฐานที่เก่ียวข๎อง

กับชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาตํอระดับที่สูงขึ้น 
            2. กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ได๎เพ่ิมสาระเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบด๎วยการออกแบบ 
และเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือตํอการจัดการเรียนรูบ๎ูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  
           3. สาระภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นสาระหนึ่งในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ได๎ปรับมาตรฐานการเรียนรูแ๎ละตัวชี้วัดให๎มีความชัดเจน สอดคล๎องกับพัฒนาการตามชํวงวัย มีองค์ความรู๎
ที่เป็นสากล เพ่ิมความสามารถ ทักษะ และกระบวนดารทางภูมิศาสตร์ ที่ชัดเจนขึ้น 

 ดังนั้นการด าเนินการหลักสูตรโรงเรียน พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ระดับประถมศึกษา โดยมีรายละเอียด 
ประกอบด๎วย โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา  โครงสร๎างเวลาเรียน โครงสร๎างหลักสูตรชั้นปี 
ค าอธิบายรายวิชา   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  เกณฑ์การจบการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่ชัดเจน ซ่ึงจะสามารถชํวยให๎ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องในระดับท๎องถิ่น มีความม่ันใจวําโรงเรียนจะสามารถจัดการเรียนการสอน
อยํางมีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น 
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วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา 
 พัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ สร๎างนวัตกรรม มีคุณลักษณะ  ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่21  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มํุงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  ซ่ึงจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษา  มํุงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร มีวัฒนธรรม ใน
การใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลขําวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจา
ตํอรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ  การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลัก
เหตุผลและความถูกต๎อง  ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบ
ที่มีตํอตนเองและสังคม 
 2.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอยํางสร๎างสรรค์  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสูํการสร๎างองค์
ความรู๎ หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตํางๆ ที่
เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ  เข๎าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู๎  ประยุกต์ความรู๎มา
ใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นตํอตนเอง  สังคม  และสิ่งแวดล๎อม 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตํางๆ ไปใช๎
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  การท างาน  และการ
อยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล  การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย๎งตําง ๆ อยํางเหมาะสม  การปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม  
และการรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อ่ืน 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎เทคโนโลยีด๎าน
ตํางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด๎าน การเรียนรู๎ 
การสื่อสาร การท างาน  การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
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     คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 หลักสูตรสถานศึกษา มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให๎สามารถอยํูรํวมกับผ๎ูอ่ืน ใน
สังคมอยํางมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซ่ือสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝุเรียนรู๎ 
5. อยูํอยํางพอเพียง 
6. มํุงม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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                             2 หลักสูตรสถานศึกษา 
2.1  โครงสร้างเวลาเรียน 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
   คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 
   วิทยาศาสตร์ 100 100 80 120 120 80 
   สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
   ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
   ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 20 40 40 40 80 
   ภาษาตํางประเทศ 120 120 120 80 80 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไมํเกิน  80  ชั่วโมง 

   หน๎าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีละไมํเกิน  120  ชั่วโมง 

   กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

      
   ลูกเสือ เนตรนารี 30 30 30 30 30 30 
   ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น 
- ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมเสริม 

 
80 
120 

 
 

80 
120 

 

 
 

80 
120 

 

 
- 

200 

 
- 

200 

 
- 

200 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไมํน๎อยกวํา 1,000 ชั่วโมง/ปี 

หมายเหตุ  ให๎โรงเรียนระบุเวลาเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด 
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2.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 

                               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  
840 

   ท11101    ภาษาไทย 200 
   ค11101    คณิตศาสตร์ 180 
   ว11101    วิทยาศาสตร์ 100 
   ส11101    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 
   ส11102    ประวัติศาสตร์ 40 
   พ11101    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
   ศ11101    ศิลปะ 80 
   ง11101    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 
   อ11101    ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
   ส11231    หน๎าที่พลเมือง  1            

 
40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
   กิจกรรมแนะแนว 
   กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
   ชุมนุม 
   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
30 
40 
10 

รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 
- ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมเสริม 

 
 

80 
120 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 
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                               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  
840 

   ท12101    ภาษาไทย 200 
   ค12101    คณิตศาสตร์ 160 
   ว12101    วิทยาศาสตร์ 100 
   ส12101    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 
   ส12102    ประวัติศาสตร์ 40 
   พ12101    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
   ศ12101    ศิลปะ 80 
   ง12101    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 
   อ12101    ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
   ส12232    หน๎าที่พลเมือง 2             

 
40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
   กิจกรรมแนะแนว 
   กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
   ชุมนุม 
   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
30 
40 
10 

รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 
- ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมเสริม 

 
 

80 
120 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 
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                               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  
840 

   ท13101    ภาษาไทย 200 
   ค13101    คณิตศาสตร์ 160 
   ว13101    วิทยาศาสตร์ 80 
   ส13101    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 
   ส13102    ประวัติศาสตร์ 40 
   พ13101    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
   ศ13101    ศิลปะ 80 
   ง13101    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
   อ13101    ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
  ส13233    หน๎าที่พลเมือง 3 

 
40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
   กิจกรรมแนะแนว 
   กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
   ชุมนุม 
   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
30 
40 
10 

รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 
- ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมเสริม 

 
 

80 
120 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 
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                                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  
840 

   ท14101    ภาษาไทย 160 
   ค14101    คณิตศาสตร์ 160 
   ว14101    วิทยาศาสตร์ 120 
   ส14101    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
   ส14102    ประวัติศาสตร์ 40 
   พ14101    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
   ศ14101    ศิลปะ 80 
   ง14101    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
   อ14101    ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
    ส14234    หน๎าที่พลเมือง 4                                               

 
40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
   กิจกรรมแนะแนว 
   กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
   ชุมนุม 
   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
30 
40 
10 

รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 
- กิจกรรมเสริม 

 
 

200 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 
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                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  
840 

   ท15101    ภาษาไทย 160 
   ค15101    คณิตศาสตร์ 160 
   ว15101    วิทยาศาสตร์ 120 
   ส15101    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
   ส15102    ประวัติศาสตร์ 40 
   พ15101    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
   ศ15101    ศิลปะ 80 
   ง15101    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
   อ15101    ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
  ส15235    หน๎าที่พลเมือง 5                                                        

 
40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
   กิจกรรมแนะแนว 
   กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
   ชุมนุม 
   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
30 
40 
10 

รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 
- กิจกรรมเสริม 

 
 

200 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา   11 

 

 
                                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  
840 

   ท16101    ภาษาไทย 160 
   ค16101    คณิตศาสตร์ 160 
   ว16101    วิทยาศาสตร์ 80 
   ส16101    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
   ส16102    ประวัติศาสตร์ 40 
   พ16101    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
   ศ16101    ศิลปะ 80 
   ง16101    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
   อ16101    ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
    ส16236    หน๎าที่พลเมือง 6                                                                                                                      

40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
   กิจกรรมแนะแนว 
   กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
   ชุมนุม 
   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
30 
40 
10 

รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 
- กิจกรรมเสริม 

 
 

200 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 
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                                   3 ค าอธิบายรายวิชา 
                                 ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท 11101   ภาษาไทย                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                    เวลา 200 ชั่วโมง 
***************************************************************************                
 อํานออกเสียง บอกความหมาย ค าพ้ืนฐานไมํต่ ากวํา 600 ค า ค าที่มีรูปวรรณยุกต์ และไมํมี
รูปวรรณยุกต์ ค าที่สะกดตรงมาตราและไมํตรงมาตรา ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า     ค า
คล๎องจอง และข๎อความสั้น ๆ ตอบค าถาม เลําเรื่องยํอ และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน
เก่ียวกับนิทาน เรื่องสั้น ๆ บทร๎องเลํน และบทเพลง หรือเรื่องราวจากบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย และกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน อํานหนังสือตามความสนใจ หรือหนังสือที่นักเรียนรํวมกัน
ก าหนดอยํางสม่ าเสมอ และน าเสนอเรื่องที่อําน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ตํางๆที่
แสดงความปลอดภัยและอันตรายที่มักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   ตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนสื่อสารด๎วยค าที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ค าพ้ืนฐานในบทเรียน  ค า
คล๎องจอง ประโยคงําย ๆ ฟัง และปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งงําย ๆ ตอบค าถาม เลําเรื่อง พูดแสดง
ความคิดเห็น ความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู๎และความบันเทิง ประกอบด๎วย เรื่องเลํา 
สารคดีส าหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน และต านานพญากง พญาพาน พูดสื่อสารได๎ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด๎วย การแนะน าตนเอง การขอความชํวยเหลือ การกลําวค าขอบคุณ และ      
การกลําวค าขอโทษ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทย เขียนสะกดค า บอกความหมาย 
อํานผันค าตามมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไมํตรงตามมาตรา เรียบเรียงค าให๎เป็นประโยค
งําย ๆ และตํอค าคล๎องจองงํายได๎ ๆ บอกข๎อคิดที่ได๎จากการอําน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
พร๎อมทั้งทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร๎อยกรองตามความสนใจ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษาไทย การอําน การพูด การดู การเขียน การฟัง และ
ทักษะในการสื่อสาร 

เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีมารยาทในการอําน เขียน พูด ดู ฟัง มีวินัย     ใฝุ
เรียนรู๎  มํุงม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยน าหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ท1.1 ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3,ป.1/4,ป.1/5,ป.1/6 ,ป.1/7,ป.1/8, 
ท2.1 ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3 
ท3.1 ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3,ป.1/4,ป.1/5 
ท4.1 ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3,ป.1/4 
ท5.1 ป.1/1,ป.1/2 
รวมท้ังหมด  22  ตัวชี้วัด 
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                                    ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท 12101   ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                     เวลา  200  ชั่วโมง  
*************************************************************************** 
 อํานออกเสียง อธิบายความหมายของค า ข๎อความที่อําน ค าคล๎องจอง บทร๎อยกรองงํายๆที่
ประกอบด๎วยค าพ้ืนฐานเพ่ิมจาก ป.1 ไมํน๎อยกวํา 800 ค า ระบุใจความส าคัญ และแสดงความคิดเห็น 
คาดคะเนเหตุการณ์เก่ียวกับเรื่องที่อําน  อํานหนังสือตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอ และน าเสนอเรื่อง
ที่อําน เก่ียวกับหนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย อํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม
ค าสั่งหรือข๎อแนะน าคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยเขียนเรื่องสั้นๆ
เก่ียวกับประสบการณ์ ประวัติองค์พระปฐมเจดีย์ เขียนตามจินตนาการ ฟังค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ๎อน 
และปฏิบัติตาม เลําเรื่อง บอกสาระส าคัญ ต้ังค าถาม ตอบค าถาม และพูดแสดงความรู๎สึกจากเรื่องที่
ฟัง และดูทั้งที่เป็นความรู๎และความบันเทิง เก่ียวกับเรื่องเลํา ต านานพญากง พญาพาน พูดสื่อสารได๎
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์        ในชีวิตประจ าวัน บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทย 
บอกความหมายของค า และการสะกดค า การแจกลูก การอํานค า มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา 
และไมํตรงตามมาตรา การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า  ค าที่มีตัวการันต์ ค าที่มีมีพยัญชนะ
ควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า ค าที่มีความหมายตรงข๎ามกัน     ค าที่มี รร แตํงประโยค การเรียบเรียง
ประโยคเป็นข๎อความสั้น ๆ บอกลักษณะค าคล๎องจอง เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได๎
เหมาะสมกับกาลเทศะ เก่ียวกับภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น  ระบุข๎อคิดที่ได๎จาก   การอํานหรือการ
ฟังวรรณกรรมส าหรับเด็กเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ร๎องบทร๎องเลํนส าหรับเด็กในท๎องถิ่น รีรี
ข๎าวสาร  โพงพาง  งูกินหาง ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด ค าขวัญประจ าจังหวัดนครปฐม  บท
ร๎อยกรองตามความสนใจ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษาไทย การอําน การพูด การดู การเขียน และการฟัง 

         เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มี
ความสามารถ ในการตัดสินใจ วิเคราะห์แสดงความรู๎สึก ความคิดเห็น ปฏิบัติตาม และน าไปใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต มีมารยาท ในการอําน เขียน ฟัง พูด ดู มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มํุงม่ันในการท างาน ซ่ือสัตย์ รัก
ความเป็นไทย อยูํอยํางพอเพียง โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
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รหัสตัวชี้วัด 
ท1.1 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4,ป.2/5,ป.2/6 ,ป.2/7,ป.2/8 
ท2.1 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4 
ท3.1 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4,ป.2/5,ป.2/6,ป.2/7 
ท4.1 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4,ป.2/5 
ท5.1 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3 
รวมท้ังหมด  27  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท 13101   ภาษาไทย                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                    เวลา 200 ชั่วโมง  
*************************************************************************** 

อํานออกเสียงค า ข๎อความ เรื่องสั้น ค าคล๎องจอง และบทร๎อยกรองงําย ๆ ที่ประกอบด๎วย           
ค าพ้ืนฐานเพ่ิมจาก ป.2 ไมํน๎อยกวํา 1,200 อธิบายความหมายของค า ข๎อความ ค าที่มีตัวการันต์ ค าที่
มี รร ค าที่มีพยัญชนะและสระไมํออกเสียง ค าพ๎อง ค าพิเศษอ่ืน ๆ ค าที่ใช๎ ฑ  ฤ  ฤๅ จับใจความจากสื่อ 
นิทาน เรื่องสั้น บทเพลง บทร๎อยกรอง ขําว และเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน อํานหนังสือตาม     
ความสนใจอยํางสม่ าเสมอ อํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง แนะน า ประกาศ ปูายโฆษณา ค าขวัญ   
อํานข๎อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน 
ตัวอักษรไทย เขียนบรรยายเก่ียวกับลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เขียนบันทึกประจ าวัน เขียนจดหมายลา
ครู เขียนเรื่องตามจินตนาการ จับใจความส าคัญ    พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟัง
และดู ทั้งที่เป็นความรู๎และความบันเทิง ต้ังค าถาม         ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู พูด
สื่อสาร   ในชีวิตประจ าวัน เขียนสะกดค า แจกลูก และการอํานเป็นค ามาตราตัวสะกดที่ตรงตาม
มาตรา และ  ไมํตรงตามมาตรา การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
ค าที่มีอักษรน า ค าที่ประวิสรรชนีย์และค าที่ไมํประวิสรรชนีย์ ค าที่มี ฤ ฤๅ ค าที่ใช๎ บัน บรร ค าที่ใช๎ รร 
ค าที่มีตัวการันต์ และบอกความหมายของค า ระบุชนิดหน๎าที่ของค าในประโยค ใช๎พจนานุกรมค๎นหา
ความหมายของค า แตํงประโยคงําย ๆ แตํงค าคล๎องจองและค าขวัญ เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่น  ได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอํานวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน รู๎จักเพลงพ้ืนบ๎าน และเพลงกลํอมเด็ก เพ่ือปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท๎องถิ่น แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณคดีที่อําน ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตาม
ความสนใจ มีมารยาทในการอําน การเขียน การฟัง การพูด และการดู 

โดยใช๎ทักษะทางภาษาไทย  การอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การอภิปราย            
การวิเคราะห์ การวิจารณ์ การท างานกลุํม การตัดสินใจ การแสดงความรู๎สึก ความคิดเห็น  
 เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีมารยาทในการอําน เขียน พูด ดู ฟัง มีวินัย   ใฝุ
เรียนรู๎ มํุงม่ันในกรท างาน ซ่ือสัตย์ รักความเป็นไทย อยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ  และรักชาติ  
ศาสน์  กษัตริย์   โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ท1.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6,ป.3/7,ป.3/8,ป.3/9 
ท2.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6 
ท3.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6 
ท4.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6 
ท5.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
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รวมท้ังหมด 31 ตัวชี้วัด 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท 14101   ภาษาไทย                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                    เวลา 160 ชั่วโมง 
*************************************************************************** 

อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง  บอกความหมายของ ค าที่มี  ร ล เป็นพยัญชนะต๎น  
ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า ค าประสม อักษรยํอ เครื่องหมายวรรคตอน  ประโยคที่มี
ส านวน          เป็นสุภาษิต ค าพังเพย ปริศนาค าทาย อํานเรื่องสั้นๆ แยกข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น 
คาดคะเนเหตุการณ์ โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู๎ข๎อคิดจากเรื่องที่อําน เพ่ือน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน อํานหนังสือที่มีคุณคํา       ตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอ   คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด การเขียนสื่อสาร เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิด  เพ่ือใช๎พัฒนางานเขียน 
เขียนยํอความจากสื่อตําง ๆ นิทาน ความเรียงประเภทตําง ๆ  ประกาศ ค าสอน เขียนจดหมายถึง
เพ่ือนและบิดามารดา เขียนบันทึก เขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
จ าแนกข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็นเรื่องราวจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปความจากการฟังและดู พูดแสดง
ความรู๎     ความคิดเห็น ความรู๎สึก ต้ังค าถาม ตอบค าถามเชิงเหตุผลจากการฟัง และดูจากสื่อตําง ๆ 
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดู การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สะกดค า และบอกความหมายของค าในบริบทตําง ๆ  ค าในแมํ ก กา มาตราตัวสะกด การผันอักษร    
ค าเป็นค าตาย ค าพ๎อง ระบุชนิดหน๎าที่ของค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ในประโยค ใช๎
พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า  แตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา แตํงบทร๎อยกรอง ค าขวัญ  บอก
ความหมาย ของส านวน สุภาษิต ค าพังเพย  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น ระบุข๎อคิดและอธิบายความ
คิดเห็น นิทานพ้ืนบ๎าน นิทานคติธรรม        จากวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตจริง  ร๎องเพลง
พ้ืนบ๎าน ทํองจ าบทอาขยาน และบท ร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 

โดยใช๎ทักษะทางภาษาไทย การอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การอภิปราย การ
วิเคราะห์   การวิจารณ์ การท างานกลุํม การตัดสินใจ การแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น 

เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีมารยาทในการอําน เขียน พูด ดู ฟัง มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ 
มํุงม่ันในการท างาน ซ่ือสัตย์ รักความเป็นไทย อยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ  และรักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์     โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ท1.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6 ,ป.4/7,ป.4/8 
ท2.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6,ป.4/7,ป.4/8 
ท3.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6 
ท4.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6ป.4/7 
ท5.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4 
รวมท้ังหมด 33 ตัวชี้วัด 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา   17 

 

 
 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท 15101   ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                     เวลา 160 ชั่วโมง 
*************************************************************************** 

อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะอธิบายความหมายของค าที่มี
พยัญชนะควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า ค าที่มีตัวการันต์ อักษรยํอและเครื่องหมายวรรคตอน ประโยคและ
ข๎อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา ข๎อความที่มีความหมายโดยนัย แยกข๎อเท็จจริง และ
ข๎อคิดเห็นจากวรรณคดีในบทเรียน บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน๎มน๎าว ขําว และ
เหตุการณ์ประจ าวัน วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเป็นเก่ียวกับเรื่องที่อําน อํานงานเขียน   เชิง
อธิบาย ค าสั่ง ข๎อแนะน าเก่ียวกับการใช๎พจนานุกรม การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ ฉลากยา คํูมือและเอกสาร
ของโรงเรียนที่เก่ียวข๎องกับนักเรียน ขําวสารทางราชการ หนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจ และ
เหมาะสมกับวัย หนังสือที่นักเรียน และครูก าหนดรํวมกัน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่ง
บรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนสื่อสาร ค าขวัญ ค าอวยพร ค าแนะน า และค าอธิบาย 
แสดงขั้นตอน แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด เขียนยํอความจากนิทาน   ความเรียง 
ประกาศ แจ๎งความ แถลงการณ์ จดหมาย ค าสอน โอวาท ค าปราศรัย เขียนจดหมาย  ถึงผู๎ปกครอง 
และญาติ เขียนแสดงความรู๎สึก และความคิดเห็น กรอกแบบรายการ ใบฝากเงิน และ ใบถอนเงิน 
ธนาณัติ แบบฝากสํงพัสดุ ไปรษณียภัณฑ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการ พูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น
และความรู๎สึก ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล วิเคราะห์ความนําเชื่อถือจากเรื่อง  ที่ฟังและดู 
บทความ ขําว และเหตุการณ์ประจ าวัน โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พูดรายงาน ล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ล าดับเหตุการณ์ เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดู และ    การสนทนา 
ระบุชนิดและหน๎าที่ของค า ค าบุพบท ค าสันธาน ค าอุทาน ในประโยค จ าแนกสํวนประกอบของ
ประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยโซํง ลาวครั่ง ในจังหวัดนครปฐม ใช๎ค าราชา
ศัพท์ บอกค าภาษาตํางประเทศในภาษาไทย แตํงบทร๎อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 ใช๎ส านวนที่เป็น
ค าพังเพยและสุภาษิต สรุป ระบุความ ข๎อคิดและอธิบายคุณคําจากการอํานนิทานพ้ืนบ๎าน นิทานคติ
ธรรม เพลงพ้ืนบ๎าน โดยเฉพาะเพลงเหยํย เพลงปรบไกํ วรรณคดี และวรรณกรรม ในบทเรียน ทํองจ า
บทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 

โดยใช๎ทักษะทางภาษาไทย การอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การอภิปราย การ
วิเคราะห์ การวิจารณ์ การท างานกลุํม การตัดสินใจ การแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น  

เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ วิเคราะห์ แสดงความรู๎สึก และความคิดเห็น ปฏิบัติตาม น าไปใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตมีมารยาทในการอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูด วินัย ใฝุเรียนรู๎ มํุงม่ัน ในการ
ท างาน ซ่ือสัตย์ มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  โดยน าหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
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รหัสตัวชี้วัด 
ท1.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5,ป.5/6,ป.5/7,ป.5/8  
ท2.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5,ป.5/6,ป.5/7,ป.5/8,ป.5/9  
ท3.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5 
ท4.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5,ป.5/6,ป.5/7 
ท5.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 
รวมท้ังหมด   33   ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา   19 

 

 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท 16101  ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                    เวลา 160 ชั่วโมง 
*************************************************************************** 
 อํานออกเสียง บทร๎อยแก๎ว บทร๎อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยคและข๎อความ 
ที่เป็นโวหารของบทร๎อยกรองและบทร๎อยแก๎วเก่ียวกับค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า ค าที่มี
ตัวการันต์    ค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ อักษรยํอและเครื่องหมายวรรคตอน วันเดือนปี แบบไทย 
ข๎อความที่เป็นโวหารตํางๆ ส านวนเปรียบเทียบ อํานบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะ อํานเรื่องสั้นอยําง
หลากหลายโดยจับเวลาแล๎วถาม แยกแยะข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อําน อธิบายการน า
ความรู๎และความคิดจากเรื่องสั้น นิทาน         เรื่องดาวลูกไกํ ดาวเรือง และเพลงพ้ืนบ๎าน เพลง
พวงมาลัย เพลงกลํอมเด็ก บทความ งานเขียนเชิงอธิบาย     ค าสั่ง ข๎อแนะน าและปฏิบัติตาม   ในการ
ใช๎สถานที่สาธารณะในชุมชนและท๎องถิ่น วัดพระงาม วัดพระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ และ
อํานหนังสือตามความสนใจ ต้ังค าถามและตอบค าถามเลํานิทานพ้ืนบ๎านท๎องถิ่นของตนเอง และนิทาน
พ้ืนบ๎านของท๎องถิ่นอ่ืน นิทานคติธรรม  เพลงพ้ืนบ๎านวรรณคดี และวรรณกรรมในบทเรียนตามความ
สนใจ แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อําน ทํองจ าบทอาขยาน       ตามที่ก าหนด 
และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด   ตาม
รูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง ชัดเจนและเหมาะสม ค าขวัญจังหวัด
นครปฐม ค าอวยพรในโอกาสตํางๆ และประกาศ เก่ียวกับเรื่องในท๎องถิ่นและในชุมชน แผนภาพโครง
เรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช๎พัฒนางานเขียน เรียงความเรื่องท๎องถิ่นของฉัน ยํอความจากเรื่องที่
อําน จากสื่อตํางๆ เก่ียวกับนิทาน ความเรียงประเภทตําง ๆ ประกาศ แจ๎งความ แถลงการณ์ จดหมาย 
ค าสอน โอวาท           ค าปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ     ค าสั่ง นิทานพ้ืนบ๎านเรื่ องดาว
ลูกไกํ ดาวเรือง ต านานท๎องถิ่นเรื่องพญากง พญาพาน เขียนจดหมายสํวนตัวเก่ียวกับจดหมายไทย 
จดหมายแสดงความขอบคุณ จดหมายเสียความเสียใจ จดหมายแสดงความยินดี กรอกแบบรายการ
ตําง ๆ เก่ียวกับแบบค าร๎อง  ใบสมัครเรียนตํอ     แบบฝากสํงพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ และเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการและสร๎างสรรค์ พูดแสดงความรู๎         ความเข๎าใจ จุดประสงค์ ต้ังค าถาม และตอบ
ค าถามเชิงเหตุผลของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อตําง ๆ สิ่งพิมพ์      สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์  ความ
นําเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณาอยํางมีเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎า
จากการฟังและการสนทนา การรายงานเก่ียวกับการพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูดล าดับ
เหตุการณ์ พูดโน๎มน๎าวอยํางมีเหตุผลและนําเชื่อถือในสถานการณ์ตําง ๆ เก่ียวกับ   การเลือกต้ัง
กรรมการนักเรียน การรณรงค์ด๎านตําง ๆ การโต๎วาที เชิญชวนและแนะน าสถานที่ทํองเที่ยวในท๎องถิ่น 
พระราชวังสนามจันทร์ องค์พระปฐมเจดีย์ วิเคราะห์ชนิดและหน๎าที่ของค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา 
ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าเชื่อม ค าอุทาน ใช๎ค าได๎เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ค าราชาศัพท์ ระดับ
ภาษา ภาษาถิ่น รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาตํางประเทศที่ใช๎ในภาษาไทย ระบุลักษณะ
ของประโยค กลุํมค าวลี แตํงบทร๎อยกรอง กลอนสุภาพเก่ียวกับสถานที่ส าคัญในท๎องถิ่น พระราชวัง
สนามจันทร์           องค์พระปฐมเจดีย์ วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวน ค าพังเพยและสุภาษิต 
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  โดยใช๎ทักษะทางภาษาไทย การอําน การเขียน การฟัง การดูและการพูด การอภิปราย การ
วิเคราะห์ การวิจารณ์ การท างานกลุํม การตัดสินใจ การแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น  

เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจ วิเคราะห์ แสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น ปฏิบัติตาม น าไปใช๎ในการด าเนินชีวิต มี
มารยาทในการอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูด วินัย ใฝุเรียนรู๎ มํุงม่ันในการท างาน ซ่ือสัตย์ 
มีจิตสาธารณะ         รักความเป็นไทย และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ท1.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6,ป.6/7,ป.6/8,ป.6/9 
ท2.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6,ป.6/7,ป.6/8,ป.6/9  
ท3.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6 
ท4.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6 
ท5.1 ป.6/1, ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4 
รวมท้ังหมด    34   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค 11101   คณิตศาสตร์                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                               เวลา 160 ชั่วโมง                        
*************************************************************************** 
 ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ 

1 ถึง 100 และ 0 การแสดงจ านวนไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 
การบอกอันดับที่ หลักค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจ านวน

ในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวนนับ  1  ถึง  100  และ  0  โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ ><การ
เรียงล าดับจ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 ต้ังแต่  3 ถึง 5 จ านวน ความหมายของการบวก ความหมาย
ของการลบ การหาผลบวก การหาผลลบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  โจทย์ปัญหาการ

บวก โจทย์ปัญหาการลบ การสร้างโจทย์ปัญหา รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ แบบรูป
ของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ 1 ทีละ 10 แบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆการวัด

ความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็น
เมตร โจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม เป็นขีด โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ

น้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  
  โดยใช๎วิธีการความรู๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา          
ในสถานการณ์ตํางๆ ใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสมใช๎ภาษา และการ
สื่อความหมายในการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎อง เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มํุงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็น
คุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์โดยยึดม่ันในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
  
รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5     
ค1.2 ป.1/1         
ค 2.1 ป.1/1 ป.1/2        
ค 2.2 ป.1/1         
ค 3.1 ป.1/1         
รวมท้ังหมด10  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค 12101  คณิตศาสตร์                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                 เวลา 160 ชั่วโมง                   
*************************************************************************** 
 อํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ  ตัวเลขแสดง
จ านวนในรูปกระจาย นับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100  จ านวนคํู จ านวนค่ี ปฏิทิน  แผนภูมิ
รูปภาพ  รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช๎แบบของรูปบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ชํวง 5 นาที) ระยะเวลา
เป็นชั่วโมง เป็นนาที คาดคะเนความยาว 1 เมตร น้ าหนักเป็นกิโลกรัม  วัดความยาวเป็นเมตรและ
เซนติเมตร  น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีดปริมาตรและความจุเป็นช๎อนชา  
ช๎อนโต๏ะ ถ๎วยตวง และลิตร  ปริมาตรและความจุโดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐาน เปรียบเทียบ 
เรียงล าดับจ านวนความยาวโดยใช๎ความสัมพันธ์ระหวํางเมตรกับเซนติเมตร  ระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็น
นาที  น้ าหนักโดยใช๎ความสัมพันธ์ระหวํางกิโลกรัมกับกรัม  ปริมาตรและความจุเป็นช๎อนช าช๎อนโต๏ะ 
ถ๎วยตวง และลิตรใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา บวก ลบ จ านวนที่มี
ผลบวกไมํเกิน 1,000 แบบมีทดและไมํมีทด ไมํมีการกระจายและมีการกระจายตามแนวนอนโดยใช๎
ความสัมพันธ์ของจ านวนแบบสํวนยํอยและสํวนรวม บวกจ านวนสามจ านวนที่มีผลบวกไมํเกิน 1 ,000 
ลบจ านวนสามจ านวน คูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่มีหนึ่งหลัก บอกความสัมพันธ์ของการคูณและ
การหารหารที่ตัวต้ังและผลหารมีหนึ่งหลักแบบหารลงตัวและไมํลงตัว 
บวก ลบ คูณ หารระคน แก๎โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร ระคน เก่ียวกับ
เวลา ปริมาตรและความจุที่มีหนํวยเป็นช๎อนชาช๎อนโต๏ะ ถ๎วยตวง และลิตร ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
  โดยใช๎วิธีการความรู๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา          
ในสถานการณ์ตํางๆ ใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสมใช๎ภาษา และกา ร
สื่อความหมายในการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎อง เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มํุงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็น
คุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์โดยยึดม่ันในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ค1.1 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3, ป.2/4,ป.2/5,ป.2/6, ป.2/7,ป.2/8 
ค2.1 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3, ป.2/4,ป.2/5,ป.2/6 
ค2.2 ป.2/1      
ค3.1 ป.2/1 
รวมท้ังหมด16 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค 13101   คณิตศาสตร์                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                   เวลา 160 ชั่วโมง                   
*************************************************************************** 
 เขียนและอําน ตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แทนจ านวน ชื่อหลัก คําของ
ตัวเลขในแตํละหลัก แสดงจ านวนตัวเลขในรูปกระจาย เปรียบเทียบ และเรียงล าดับจ านวนนับไมํเกิน
หนึ่งแสนและศูนย์ การนับเพ่ิมทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ5 ทีละ 215 และทีละ 50 การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 
ทีละ 5 ทีละ 215 และทีละ 50บอกจ านวนและความสัมพันธ์แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ 3 ทีละ 
4 ทีละ 5 และทีละ 50 ลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 215 และทีละ 50 และแบบรูปซ้ า บวก ลบ 
คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน จ านวนสองจ านวนและลบจ านวนที่มีผลบวกไมํเกิน 100 ,000 
การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนไมํเกินสี่หลักและการคูณจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสอง
หลัก การหารที่ตัวต้ังไมํเกินสี่หลักและตัวหารที่มีหนึ่งหลัก วิเคราะห์ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย์ รวบรวมและจ าแนกข๎อมูล
เก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว  อํานแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทํงอยํางงําย บอกความยาว
เป็นเมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร  เปรียบเทียบความยาว ความสูง หรือระยะทาง เลือกใช๎เครื่องวัดและ
หนํวยการวัดที่เหมาะสม  ความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยการวัด แก๎ปัญหาเก่ียวกับความยาว ความสูง
หรือระยะทาง เขียน ชื่อและสัญลักษณ์ จุด เส๎นตรง รังสี สํวนของเส๎นตรง มุม และจุดตัด  
  โดยใช๎วิธีการความรู๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา          
ในสถานการณ์ตํางๆ ใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสมใช๎ภาษา และการ
สื่อความหมายในการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎อง เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มํุงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็น
คุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์โดยยึดม่ันในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 
รหัสตัวชี้วัด  
ค1.1ป.3/1,ป.3/2      
ค2.1ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5, ป.3/6   
ค2.2 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3        
ค3.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3    
ค3.2 ป.3/1,ป.3/2     
ค4.1ป.3/1,ป.3/2     
ค5.1ป.3/1,ป.3/2     
ค6.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6  
รวมท้ังหมด  28  ตัวชี้วัด    

 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค 14101   คณิตศาสตร์                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                  เวลา 160 ชั่วโมง                        
*************************************************************************** 
 อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับที่มากกว่า 

100,000 และ 0 หลัก ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจ านวน
ในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนที่มากกว่า 100,000 ค่าประมาณของจ านวนนับ 
การใช้เครื่องหมาย ≈ การบวก การลบ การคูณ การหาร การประมาณผลลัพธ์ การหาตัวไม่ทราบค่า

ในประโยคสัญลักษณ์ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารแบบรูปของจ านวนที่เกิดจาก
การคูณ การหารด้วยจ านวนเดียวกันเส้นตรง ส่วนของเส้นตรง ส่วนประกอบของมุม ชนิดของมุม การวัด

และการสร้างมุม ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากความหมาย การอ่านและเขียนเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิ นสามต าแหน่ง หลัก ค่า

ประจ าหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย การ
เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมการบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น

พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก การลบทศนิย ม
ไม่เกินสามต าแหน่ง โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมการบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง 
วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่าน

ตารางเวลา โจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูล การอ่านและการ
เขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง 

  โดยใช๎วิธีการความรู๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา          
ในสถานการณ์ตํางๆ ใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสมใช๎ภาษา และการ
สื่อความหมายในการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎อง เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มํุงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็น
คุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์โดยยึดม่ันในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, 
 ป.4/10, ป.4/11, ป.4/11, ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16  
ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3       
ค 2.2 ป.4/1, ป.4/2        
ค 3.1 ป.4/1         
รวมท้ังหมด  22  ตัวชี้วัด     



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค 15101     คณิตศาสตร์                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                   เวลา 160 ชั่วโมง                        
******************************************************************************************* 

บอกความสัมพันธ์ระหวํางเศษสํวนและทศนิยม หาคําประมาณของทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง 
เส๎นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนานเส๎นต้ังฉาก มุมแย๎ง มุมภายในและมุมภายนอกที่อยูํบนข๎าง
เดียวกันของเส๎นตัดขวาง ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมลักษณะและสํวนตําง ๆ ของปริซึมความยาว
รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด๎านขนานและรูปสี่ เหลี่ยมขนมเปียกปูนความสัมพันธ์
ระหวํางมิลลิลิตรลิตร ลูกบาศก์ เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตรความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยความยาว  
ความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยน้ าหนักอํานและเขียนแผนภูมิแทํงและแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ กราฟ เส๎น
เส๎นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนานเส๎นต้ังฉาก มุมแย๎ง มุมภายในและมุมภายนอกที่อยูํบนข๎าง
เดียวกันของเส๎นตัดขวาง ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมเปรียบเทียบเศษสํวนและจ านวนคละบวก ลบ 
เศษสํวนและจ านวนคละบวกและการลบทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํงหาปริมาตรของทรงสี่ เหลี่ยมมุม
ฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแก๎โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษสํวนและจ านวน
คละ คูณ หารเศษสํวนและจ านวนคละ บวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสํวนและจ านวนคละการคูณ 
การหารเศษสํวนและจ านวนคละ  การบวกและการลบทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง คูณ หารระคนของ
เศษสํวน  คูณ หารทศนิยมและประมาณผลคูณผลหารการคูณและการหารทศนิยม ความยาวกับ
น้ าหนัก  ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ร๎อยละและ
เปอร์เซ็นต์โดยใช๎บัญญัติไตรยางศ์โจทย์ปัญหาเก่ียวกับร๎อยละ ลดราคาก าไร ขาดทุนหาร๎อยละและ
เปอร์เซ็นต์ 
 โดยใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ ตําง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ใฝุรู๎  ใฝุเรียน 
มํุงม่ันในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นคุณคํา
และมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์โดยยึดม่ันในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ค1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 
ค2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ค2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ค3.1 ป.5/1,ป.5/2 
รวมท้ังหมด  19  ตัวชี้วัด     
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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*************************************************************************** 

             อําน เขียนทศนิยมสามต าแหนํง หลัก คําประจ าหลัก และคํา   เลขโดด ในแตํละหลักของ
ทศนิยมสามต าแหนํง การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํงในรูปเศษสํวน
เศษสํวนที่ตัวสํวนเป็นตัวประกอบของ 10,100,1000 ในรูปทศนิยมอํานแผนผัง เขียนแผนผัง กราฟ
เส๎นและแผนภูมิรูปวงกลม เขียนแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบและกราฟเส๎น เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษสํวน ทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง  บวก ลบ คูณ และหารเศษสํวน ระคนของเศษสํวนทศนิยม หา
ตัวประกอบ ห.ร.ม. ค.ร.น. ทิศ มาตาราสํวน คาดคะเนพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมแก๎โจทย์ปัญหาของจ านวน
นับ เศษสํวน  ทศนิยม และร๎อยละ คําประมาณใกล๎เคียงเป็นจ านวนเต็มหม่ืน เต็มแสน และเต็มล๎าน 
คําประมาณใกล๎เคียงทศนิยมหนึ่งต าแหนํง และสองต าแหนํง หาพ้ืนที่ของรูปสี่ เหลี่ยม ความยาวรอบ
รูป และพ้ืนที่ของรูปวงกลม  ปริมาตรหรือความจุของทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก หาสํวนประกอบของรูป
เรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเส๎นทแยงมุมของรูปสี่ เหลี่ยม การพิจารณาเส๎นขนาน รูปคลี่ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ การสร๎างรูปสี่เหลี่ยม แก๎สมการโดยใช๎สมบัติของ
การเทํากันเก่ียวกับการบวก การลบ การคูณ หรือการหาร สมการเชิงเส๎นที่ มีตัวไมํทราบคําหนึ่งตัว  
แก๎ปัญหาเก่ียวกับแบบรูป 
  โดยใช๎วิธีการความรู๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา          
ในสถานการณ์ตําง ๆ ใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสมใช๎ภาษา และการ
สื่อความหมายในการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎อง เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มํุงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็น
คุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์โดยยึดม่ันในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 
ค1.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 ค3.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 
ค1.2 ป.6/1,ป.6/2  ค3.2 ป.6/1,ป.6/2 
ค1.3 ป.6/1,ป.6/2  ค4.1 ป.6/1 
ค1.4 ป.6/1,ป.6/2  ค4.2 ป.6/1 
ค2.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 ค5.1 ป.6/1,ป.6/2 
ค2.2 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 ค5.2 ป.6/1 
ค6.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6 
 
รวมท้ังหมด  31  ตัวชี้วัด 
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                 ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 11101  วิทยาศาสตร์                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                   เวลา 100  ชั่วโมง  
*************************************************************************** 

ศึกษาและเรียนรู๎เก่ียวกับลักษณะและหน๎าที่ของสํวนตําง ๆ ของรํางกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 
รวมทั้งการท าหน๎าที่รํวมกันของสํวนตําง ๆ ของรํางกายมนุษย์ ความส าคัญของสํวนตําง ๆ ของ
รํางกายตนเอง และการดูแลสํวนตําง ๆ อยํางถูกต๎อง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูํ เสมอชื่อพืช
และสัตว์ท่ีอาศัยอยูํบริเวณตําง ๆ สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมในบริเวณที่ พืชและสัตว์อาศัยอยูํสมบัติที่
สังเกตได๎ของวัสดุที่ใช๎ท าวัตถุซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน ชนิดของวัสดุและจัด
กลุํมวัสดุตามสมบัติที่สังเกต การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะภายนอกของหิน
จากลักษณะเฉพาะตัวท่ีสังเกตดาวท่ีปรากฏบนท๎องฟูาในเวลากลางวันและกลางคืน และสาเหตุที่มอง
ไมํเห็นดาวสํวนใหญํในเวลากลางวัน  การแก๎ปัญหาอยํางงํายโดยใช๎ขั้นตอนการแก๎ปัญหา การแสดง
ล าดับขั้นตอนการท างาน หรือ การแก๎ปัญหาโดยใช๎ ภาพ สัญลักษณ์ หรือข๎อความ ตลอดจนการเขียน
โปรแกรมสร๎างล าดับของค าสั่งให๎คอมพิวเตอร์ท างาน ศึกษาการใช๎งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต๎น การ
ใช๎ซอฟต์แวร์เบื้องต๎น การสร๎างและจัดเก็บไฟล์อยํางเป็นระบบและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
ปลอดภัย  

โดยมํุงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช๎อธิบาย แก๎ ไขปัญหา หรือ
สร๎างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได๎ ซ่ึงเน๎นการเชื่อมโยงความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให๎มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค์
ความรู๎โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และการแก๎ปัญหาที่หลากหลาย   โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) เพ่ือเน๎นให๎ผู๎ เรียนเกิดการเรียนรู๎  จาก
การฝึกแก๎ปัญหาตํางๆผํานกระบวนการคิด การปฏิบัติอยํางมีระบบ และสร๎างองค์ความรู๎ใหมํจากการ
ใช๎ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันได๎ 

 เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะการคิด และมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกขั้นตอน 
รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ ดีตํอการเรียนวิทยาศาสตร์  และเพ่ือให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข๎อมูลสํวนตัว และการสื่อสาร เบื้องต๎นในการ
แก๎ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าความรู๎ความเข๎าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิด
และจินตนาการ ความสามารถในการแก๎ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถ
ในการตัดสินใจ และเป็นผู๎ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมในการใช๎วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ รู๎จักอยูํอยํางพอเพียง และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ อยํางสร๎างสรรค์ 
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รหัสตัวชี้วัด   
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  
ว.4.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5   
รวมท้ังหมด 15 ตัวชี้วัด 
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   ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 12101   วิทยาศาสตร์                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                เวลา 80  ชั่วโมง 
*************************************************************************** 

 ศึกษาให๎เกิดองค์ความรู๎  ทดลองและอธิบาย น้ า แสง อาหาร อากาศ เป็นปัจจัยที่จ า เป็นตํอ
การด ารงชีวิต และ     การเจริญเติบโตของพืช สัตว์ และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ทดลอง ส ารวจและ
อธิบาย พืชและสัตว์สามารถตอบสนองตํอแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส อธิบายปัจจัยที่จ า เป็นตํอกา ร
ด ารงชีวิต และ    การเจริญเติบโตของมนุษย์ อธิบายประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท๎องถิ่น ระบุชนิด
และเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่น ามาท าของเลํน ของใช๎ในชีวิตประจ าวัน เลือกใช๎วัสดุและสิ่งของ
ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสมและปลอดภัย ทดลองและอธิบายแรงที่เกิดจากแมํเหล็ก การน าแมํ เหล็กมาใช๎
ประโยชน์ และแรงไฟฟูาที่เกิดจากการถูวัตถุ บางชนิด ทดลองและอธิบายได๎วําไฟฟูาเป็นพลังงาน 
ส ารวจและยกตัวอยํางเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎านที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานอ่ืน ส ารวจและจ าแนก
ประเภทของดินโดยใช๎สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ และน าความรู๎ ไปใช๎ประโยชน์ สืบค๎นและอภิปราย
ความส าคัญของดวงอาทิตย์ 
 โดยการฝึกทักษะใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การต้ังค าถาม วางแผน สังเกต 
ส ารวจ ตรวจสอบ ศึกษาค๎นคว๎า บันทึกผล จัดกลุํมข๎อมูล เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น อธิบายผล       
โดยเขียนแผนภาพและน าเสนอผลงานด๎วยวาจา  

เพ่ือให๎มีคุณลักษณะเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู๎  มีความสามารถใน
การตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎  มีความ
มํุงม่ัน  ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตใจสารธารณะ รู๎จักอยูํอยํางพอเพียงและท างานรํวมกับ
ผู๎อ่ืนได๎อยํางสร๎างสรรค์โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
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ว1.1 ป.2/1,ป. 2/2,ป.2/3, ป. 2/4, ป.2/5     
ว1.2 ป.2/1 
ว3.1 ป.2/1, ป. 2/2 
ว4.1 ป.2/1, ป. 2/2, ป.2/3 
ว5.1 ป.2/1,ป. 2/2         
ว6.1 ป.2/1           
ว7.1 ป.2/1 
ว8.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5,ป.2/6, ป.2/7,ป.2/8 
รวมท้ังหมด 23 ตัวชี้วัด     

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 13101      วิทยาศาสตร์                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                  เวลา 80  ชั่วโมง  
******************************************************************* 
ศึกษาให๎เกิดองค์ความรู๎อภิปรายลักษณะตําง  ๆของสิ่งมีชีวิตใกล๎ตัว สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล๎ว และ
สิ่งมีชีวิตที่ด ารงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางประหยัด ค๎ุมคํา การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ  
ประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ สํวนประกอบของอากาศ และความส าคัญของ
อากาศ เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล๎ายคลึงกันของพํอแมํกับลูก อธิบายลักษณะที่คล๎ายคลึงกันของพํอแมํกับ
ลูกวําเป็นการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช๎ประโยชน์ของวัตถุแตํละชนิด บอกแหลํงพลังงานธรรมชาติที่ใช๎
ผลิตกระแสไฟฟูา ความส าคัญของพลังงานไฟฟูาและเสนอวิธีใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและปลอดภัย ส ารวจสิ่งแวดล๎อม
ในท๎องถิ่นของตน ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติและการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น สมบัติทางกายภาพของน้ าจากแหลํงน้ าในท๎องถิ่น การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่กํอให๎เกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่น จ าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นสํวนประกอบของของเลํนของใช๎ ทดลองและอธิบายผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัตถุเม่ือถูกแรงกระท าหรือท าให๎ร๎อนขึ้น หรือท าให๎เย็นลง ผลของการออกแรงที่กระท าตํอ
วัตถุ การตกของวัตถุสูํพ้ืนโลก แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ   การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจากความแตกตํางของอุณหภูมิ 
การขึ้น - ตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และการก าหนดทิศ  
 โดยการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การต้ังค าถาม วางแผน สังเกต เสนอวิธีส ารวจ ตรวจสอบ 
ศึกษาค๎นคว๎า บันทึกผล จัดกลุํมข๎อมูล เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น อธิบายผลโดยมีแผนภาพและน าเสนอผลงาน
ด๎วยวาจา  

เพ่ือให๎มีคุณลักษณะเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มีความมํุงม่ันในการท างาน รักความเป็น
ไทย  มีจิตใจสารธารณะ รู๎จักอยูํอยํางพอเพียงและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางสร๎างสรรค์โดยน าหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
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รหัสตัวชี้วัด   
ว1.2 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3, ป.3/4 
ว2.1 ป.3/1 
ว2.2 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 
ว3.1 ป.3/1,ป.3/2 
ว3.2 ป.3/1,ป.3/2 
ว4.1 ป.3/1,ว4.1 ป.3/2 
ว5.1 ป.3/1, ป.3/2 
ว6.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 
ว7.1 ป.3/1 
ว8.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6,ป.3/7,ป.3/8 
รวมท้ังหมด 28 ตัวชี้วัด  

 
   

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 14101 วิทยาศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                               เวลา 120 ชั่วโมง    
*************************************************************************** 
 ศึกษาและเรียนรู๎เก่ียวกับหน๎าที่ของสํวนตํางๆ ของพืช  การจัดกลุํมสิ่งมีชีวิต  การจ าแนกพืช
ออกเป็นพืชดอกและพืชไมํมีดอก  การจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง  
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได๎ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  ผลของแรงโน๎มถํวงของโลก  การใช๎เครื่องชั่งสปริง
วัดน้ าหนักของวัตถุ  มวลของวัตถุที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงตํอการเคลื่อนที่ของวัตถุ  การจ าแนกวัตถุ
เป็นตัวกลางโปรํงใส  ตัวกลางโปรํงใส  และวัตถุทึบแสง  สมบัติทางกายภาพด๎านความแข็ง  สภาพ
ยืดหยุํน  การน าความร๎อน  และการน าไฟฟูาของวัตถุ  การน าสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  สมบัติของสสารทั้ง  3  สถานะ  จากข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกตมวล  การต๎องการที่อยูํ  
รูปรํางและปริมาตรของสสาร  รวมทั้งการใช๎เครื่องมือเพ่ือวัดผลและปริมาตรของสสารทั้ง  3  สถานะ  
แบบรูปเส๎นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์  สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลง
รูปรํางปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปรํางปรากฏของดวงจันทร์  สร๎ างแบบจ าลองแสดง
องค์ประกอบของระบบสุริยะ และคาบการโคจรของดาวเคราะห์ตํางๆ จากแบบจ าลอง  การใช๎เหตุผล
เชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา  มาใช๎พิจารณาในการแก๎ปัญหา  การอธิบายการท างานหรือคาดการณ์
ผลลัพธ์  การออกแบบโปรแกรมอยํางงํายโดยใช๎ storyboard หรือ การออกแบบอัลกอริทึม  กา ร
เขียนโปรแกรมอยํางงํายโดยใช๎ซอฟต์แวร์ Scratch หรือ logoการใช๎อินเตอร์เน็ตค๎นหาความรู๎   การใช๎
ค าค๎นที่ตรงประเด็น  กระชับ  การประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูล  การรวบรวมข๎อมูล  การ
ประมวลผลอยํางงําย  วิเคราะห์ผลและสร๎างทางเลือกที่เป็นไปได๎  การประเมินทางเลือก  การ
น าเสนอข๎อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม  การใช๎ซอฟต์แวร์เพ่ือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  การใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย  เข๎าใจสิทธิและหน๎าที่ของตน  และเคารพในสิทธิของผู๎อ่ืน 
 โดยมํุงหวังให๎ผู๎ เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช๎อธิบาย แก๎ ไขปัญหา หรือ
สร๎างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได๎เน๎นการเชื่อมโยงความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกับ
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือให๎ มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎โดยใช๎
กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และการแก๎ปัญหาที่หลากหลาย  โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-base Learning)เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎จากฝึกการแก๎ปัญหาตํางๆ ผําน
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กระบวนการคิด  การปฏิบัติอยํางมีระบบ  สร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํจากการใช๎ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะการคิด การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ 
แก๎ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  มีทักษะในการต้ังค าถาม  ก าหนดปัญหาเก่ียวกับสิ่งที่จะเรียนรู๎
ตามที่ก าหนดหรือตามความสนใจ  คาดคะเนค าตอบหลายทาง  สร๎างสมมติฐานที่สอดคล๎องกับค าถาม 
วางแผน ส ารวจ ตรวจสอบโดยใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลทั้งเชิงปริมาณและและคุณภาพ  ค๎นหาข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพและประเมินความ
นําเชื่อถือ  ตัดสินใจเลือกข๎อมูล  ใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา  น าความรู๎ในวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคมและการด ารงชีวิต  สามาร ถพัฒนากระบวนการคิด  
จินตนาการ  ความสามารถในการแก๎ปัญหา  การตัดสินใจและทักษะการสื่อสาร  โดยการมีสํวนรํวมใน
การเรียนรู๎ทุกขั้นตอน รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมและมี
เจตคติที่ดีตํอการเรียนวิทยาศาสตร์ใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ 

 
 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ว1.2ป.4/1 
ว1.3ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
ว2.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
ว2.2ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
ว2.3ป.4/1 
ว3.1 ป.4/1, ป.4/2 , ป.4/3 
ว4.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 
 
รวมท้ังหมด 21   ตัวชี้วัด    
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 15101 วิทยาศาสตร์                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                  เวลา 120 ชั่วโมง 
*******************************************************************************************
 ศึกษาและเรียนรู๎เก่ียวกับโครงสร๎างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ เหมาะสมในแตํละแหลํงที่อยูํ
ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์กับสิ่งไมํมีชีวิต โซํอาหารและบทบาท
หน๎าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู๎ผลิตและผู๎บริโภคในโซํอาหาร ตระหนักในคุณคําของสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ลักษณะทางพันธุกรรมที่มี      การถํายทอดจากพํอแมํสูํถูกของพืช สัตว์ และ
มนุษย์ ลักษณะที่คล๎ายคลึงกันของตนเองกับพํอแมํ การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกัน 
ที่กระท าตํอวัตถุในกรณีที่วัตถุอยูํนิ่ง การเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าตํอวัตถุที่อยูํในแนวเดียวกัน
และรงลัพธ์ท่ีกระท าตํอวัตถุ การใช๎เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท าตํอวัตถุ ผลของแรงเสียดทาน
ที่มีตํอการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุ การเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยูํใน
แนวเดียวกันที่กระท าตํอวัตถุ    การได๎ยินเสียงผํานตัวกลาง การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า การเกิดเสียงดัง 
เสียงคํอย การวัดระดับเสียงโดยใช๎เครื่องมือวัด             ระดับเสียง และเสนอแนวทางในการ
หลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง การใช๎เหตุผลเชิงตรรกะ การออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงําย 
การใช๎อินเทอร์เน็ตค๎นหาข๎อมูล ติดตํอสื่อสารและท างานรํวมกัน การรวบรวมประเมิน น าเสนอข๎อมูล
และสารสนเทศโดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
ปลอดภัย 
 โดยมํุงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช๎อธิบาย แก๎ไขปัญหา โดยใช๎
เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายการท างาน การแก๎ปัญหา การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอยํางงําย 
หรือสร๎างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได๎ เน๎นการเชื่อมโยงความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ 
โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และการแก๎ปัญหาที่หลากหลาย สามารถออกแบบและเขียน
โปรแกรมที่มีการใช๎เหตุผลเชิงตรรกะอยํางงํายตรวจหาข๎อผิดพลาดและแก๎ไข ใช๎อินเทอร์เน็ตค้ันหา
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ข๎อมูล ติดตํอสื่อสารและท างานรํวมกันประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูล รวบรวม ประเมิน น าเสนอ
ข๎อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพ่ือ
แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเช๎าใจ มีทักษะการคิด และมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกชั้นตอน 
รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ ดีตํอการเรียนวิทยาศาสตร์ และรู๎จักใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย มีมารยาท เข๎าใจสิทธิและหน๎าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู๎ อ่ืน 
แจ๎งผู๎เก่ียวข๎องเม่ือพบข๎อมูลหรือบุคคลที่ไมํ เหมาะสม โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎ในการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ว 1.3 ป.5/1, ป.5/2 
 ว 32.1 ป.5/1 , ป.5/2, ป.5/3 , ป.5/4 
   ว 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 , ป.5/5 
 ว 2:3 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3, ป.5/4 , ป.5/5 
 ว 3.1 ป.5/1, ป.5/2 
 ว 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 , ป.5/5 
 ว 4.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 , ป.5/5 
รวมท้ังหมด 32 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 16101      วิทยาศาสตร์                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                เวลา 80  ชั่วโมง 
******************************************************************* 

อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์ จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู๎ใหญํ การท างานที่สัมพันธ์กันของระบบยํอย
อาหาร  ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ วิเคราะห์อาหารและอภิปรายความจ าเป็นที่รํางกายต๎อง
ได๎รับสารอาหารในสัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ส ารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุํมสิ่งมีชีวิตในแหลํงที่อยูํ
ตํางๆ  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบโซํอาหารและสายใยอาหาร สืบค๎นข๎อมูล และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวํางการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่นอภิปรายแหลํงทรัพยากรธรรมชาติในแตํ
ท๎องถิ่นที่เป็นประโยชน์ตํอการด ารงชีวิต ผลตํอสิ่งมีชีวิตจาก       การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อมทั้งโดยธรรมชาติและโดย
มนุษย์ แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม วิเคราะห์ผลการเพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษย์ตํอ
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ  มีสํวนรํวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น ทดลองและอธิบายสมบัติของของแข็ง  
ของเหลว  และแก๏ส จ าแนกสารเป็นกลุํมโดยใช๎สถานะหรือเกณฑ์อ่ืนที่ก าหนดเอง วิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน 
โดยการรํอน การตก ตะกอน การกรอง การระเหิด การระเหยแห๎ง จ าแนกประเภทของสารตํางๆ ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช๎สมบัติและการใช๎ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ อภิปรายการเลือกใช๎สารแตํละประเภทได๎อยํางถูกต๎องและ
ปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงของสารที่กํอให๎เกิดผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม สมบัติของสารเม่ือเกิดการ
ละลายและเปลี่ยนสถานะ                การเปลี่ยนแปลงที่ท าให๎เกิดสารใหมํและมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป  ทดลองและ
อธิบายการตํอวงจรไฟฟูาอยํางงําย ตัวน าไฟฟูาและฉนวนไฟฟูา การตํอเซลล์ไฟฟูาแบบอนุกรมและน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ การตํอหลอดไฟฟูาทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ การเกิดสนามแมํเหล็กรอบ
สายไฟที่มีกระแสไฟฟูาผํานและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ จ าแนกประเภท         ของหิน โดยใช๎ลักษณะของหิน สมบัติ
ของหินเป็นเกณฑ์และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  ส ารวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน สืบค๎นและอธิบายธรณี
พิบัติภัยที่มีผลตํอมนุษย์และสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น   สร๎างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดฤดู ข๎างข๎นข๎างแรม 
สุริยุปราคา จันทรุปราคาและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  สืบค๎นและอภิปรายความก๎าวหน๎าและประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ 
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โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการ
อภิปราย 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็น
คุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ 
อยูํอยํางพอเพียง มํุงม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  
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  
รวมท้ังหมด   37   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส 11101       สังคมศึกษา                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                       เวลา 40 ชั่วโมง 
***************************************************************************
 พุทธประวัติ ความหมาย ความส าคัญและเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนา
พุทธหรือหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมและบอกแบบอยํางการด าเนินชีวิต และข๎อคิดจาก
ชาดกเรื่องเลํา ฝึกการสวดมนต์แผํเมตตา บ าเพ็ญประโยชน์ตํอวัดแสดงตนเป็นพุทธมามกะปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียนยกตัวอยํางความสามารถและความดีของตนเองและผู๎ อ่ืน บอกผลของการ
กระท านั้น บอกโครงสร๎าง บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ระบุบทบาท 
สิทธิ หน๎าที่ของตนเอง มีสํวนรํวมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัว และโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย  ระบุสินค๎าและบริการที่ใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ยกตัวอยํางการใช๎
จํายเงินที่ไมํเกินตัว เห็นประโยชน์ของการออม  การใช๎จํายทรัพยากรอยํางประหยัด  อธิบายเหตุผล
ความจ าเป็นที่คนต๎องท างานอยํางสุจริต จ าแนก บอก สิ่งตํางๆรอบตัวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร๎างขึ้น ที่สํงผลตํอความเป็นอยูํของมนุษย์ ระบุความสัมพันธ์ของต าแหนํง ระยะ ทิศของสิ่ง
ตํางๆ ใช๎แผนผังงําย ๆ แสดงต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ ในห๎องเรียน สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน บอกสิ่งตําง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่สํงผลตํอความเป็นอยูํของมนุษย์  
สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมที่อยูํรอบตัวเราเพ่ือการปฏิบัติตนอยําง
เหมาะสม มีสวํนรํวมในการดูแลสิ่งแวดล๎อมที่บ๎านและชั้นเรียน 
 โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการสืบค๎น กระบวนการกลุํม การปฏิบัติ เผชิญสถานการณ์
และแก๎ปัญหา สร๎างสรรค์ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคําของการปฏิบัติตน ให๎เป็นประโยชน์ของตนเอง
และสํวนรวม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข โดยน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
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รหัสตัวชี้วัด 
 ส1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ส1.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3    
ส2.1 ป.1/1,  ป.1/2, 
ส2.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ส3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/2, ป.1/3 
ส3.2 ป.1/1   
ส5.1 ป.1/1, ป.1/2,ป.1/3, ป.1/4 
ส 5.2  ป.1/1 
ส5.3 ป.1/2,ป.1/3 รวมท้ังหมด  25 ตัวชี้วัด 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส 12101  สังคมศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                       เวลา 40 ชั่วโมง                         
*******************************************************************************************                      

ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติต้ังแตํประสูติจนถึงออก
ผนวช หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ชื่นชม และบอกแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติ
สาวก และ    ศาสนิกชนตัวอยําง ความหมาย ความส าคัญและการเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลัก ธรรมโอวาท 3 ในศาสนาพุทธ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการท าความดีของ
ตนเอง บุคคลในครอบครัว และโรงเรียน เห็นคุณคําของการสวดมนต์ และแผํเมตตา มีสติที่ เป็น
พ้ืนฐานของการท าสมาธิ การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา บอกชื่อศาสนา ศาสดา และ
ความส าคัญของคัมภีร์ชองศาสนาที่ตนนับถือ บ าเพ็ญประโยชน์ตํอวัด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ การ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญ ทางศาสนา ปฏิบัติตามข๎อตกลง กติกา กฎระเบียบและ
หน๎าที่ท่ีต๎องปฏิบัติ มารยาทไทย แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของ
ผู๎อ่ืน การเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเอง และผู๎ อ่ืน อธิบายความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว ในฐานะเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน ระบุผู๎ มีบทบาทอ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและ
ชุมชน ระบุทรัพยากร ที่น ามาผลิตสินค๎า และบริการที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน บอกที่มาของรายได๎และ
รายจํายของตนเองและครอบครัว บันทึกรายรับ -รายจํายของตนเอง สรุปผลดีของการใช๎จํายที่
เหมาะสม และการออม อธิบายการแลกเปลี่ ยนสินค๎าและบริการโดยวิธีตําง ๆ บอกความสัมพันธ์
ระหวํางผู๎ซ้ือและผู๎ขาย ระบุธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นที่ปรากฏระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน 
ต าแหนํงอยํางงํายของลักษณะทางกายภาพของสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏบนลูกโลก แผนที่ แผนผัง และ
ภาพถําย อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหวํางโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ความส าคัญ
และคุณคําของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและสังคม แยกแยะและใช๎ทรัพยากรทางธรรมชาติอยํางค๎ุมคํา 
ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มีสํวนรํวมในการฟ้ืนฟูปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมใน
โรงเรียนและชุมชน 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา   39 

 

โดยการฝึกกระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม และกระบวนการแก๎ปัญหาเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ 
             เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคําของการปฏิบัติตน ให๎เกิดประโยชน์แกํตนเอง 
และสํวนรวม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด าเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางเป็นสุข โดยน าหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส1.1 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4,ป.2/5,ป.2/6,ป.2/7 
ส1.2 ป.2/1,ป.2/2 
ส2.1 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4 
ส2.2 ป.2/1,ป.2/2, 
ส3.1 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4 
ส3.2 ป.2/1,ป.2/2, 
ส5.1 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3 
ส5.2 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4 
รวมท้ังหมด 28 ตัวชี้วัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา   40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส 13101  สังคมศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                       เวลา 40 ชั่วโมง                          
*******************************************************************************************                     

ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือ ในฐานะที่เป็นรากฐาน
ส าคัญของวัฒนธรรมไทย สรุปพุทธประวัติ ประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ ชื่นชม และบอกแบบอยําง 
การด าเนินชีวิต และข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเลํา บอกความหมาย ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพุทธศาสน า        
สวดมนต์ แผํเมตตา มีสติเป็นพ้ืนฐานของสมาธิ บอกชื่อและความส าคัญของวันส าคัญทางศาสนา     
เห็นคุณคํา ปฎิบัติตนได๎อยํางเหมาะสมตํอศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคล แสดงตนเป็น      
พุทธมามกะ หรือศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีแ ละ
วัฒนธรรมในครอบครัวและท๎องถิ่น บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเองและผู๎ อ่ืน ที่อยูํในกระแส
วัฒนธรรมที่หลากหลาย อธิบายความส าคัญของวันหยุดราชการที่ส าคัญ ยกตัวอยํางบุคคลซ่ึงมีผลงาน
ที่เป็นประโยชน์แกํชุมชนและท๎องถิ่น ระบุบทบาทและหน๎าที่ของสมาชิกที่ ดีของครอบครัวแ ละ
โรงเรียน ในการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย วิเคราะห์ความแตกตํางของ
กระบวนการตัดสินใจในชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน  โดยวิธีการออกเสียงโดยตรง และการเลือกตัวแทน
ออกเสียงพร๎อมยกตัวอยํางการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการตัดสินใจ จ าแนกความต๎องการและความ
จ าเป็นในการใช๎สินค๎า และบริการในการด ารงชีวิต วิเคราะห์การใช๎จํายของตนเอง อธิบายได๎วํา
ทรัพยากรที่มีจ ากัดมีผลตํอการผลิต การบริโภค และการบริการ บอกสินค๎าและบริการที่รัฐจัดหาและ
ให๎บริการแกํประชาชน ความส าคัญของภาษีและบทบาทของประชากรในการเสียภาษี อธิบายเหตุผล
การแขํงขันทางการค๎าที่ มีผลท าให๎ราคาสินค๎าลดลง ใช๎แผนที่ ภาพถําย ระบุลักษณะส าคัญทาง
กายภาพ แหลํงทรัพยากรและสิ่งตําง ๆ ในจังหวัดนครปฐมพร๎อมอธิบายความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายการพ่ึงพาสิ่งแวดล๎อมและ



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
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ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต๎องการของมนุษย์และการประกอบอาชีพ มลพิษ และ       
การกํอให๎เกิดมลพิษโดยมนุษย์ ความแตกตํางของเมืองและชนบท ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน 

โดยการฝึกทักษะกระบวนการสืบค๎น กระบวนการกลุํม การปฏิบัติ เผชิญสถานการณ์และ
แก๎ปัญหา สร๎างสรรค์ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ  เห็นคุณคําของการปฏิบัติตน  ให๎เป็นประโยชน์ของตนเอง
และสํวนรวม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข โดยน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

 
  
รหัสตัวชี้วัด  
ส1.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6     
ส1.1ป.3/7,ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3         
ส2.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4    
ส2.2 ป.3/1,ป.3/2,ป3/3 
ส3.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3    
ส3.2 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 
ส5.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3      
ส5.2 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5 
รวมท้ังหมด  31ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส 15101  สังคมศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                       เวลา 80 ชั่วโมง                         
***************************************************************************  

ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดกทาง      
วัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย พุทธประวัติต้ังแตํเสด็จกรุงกบิลพัสด์ุ จนถึงพุทธกิจส าคัญ
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด การด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่อง
เลํา และศาสนิกชนตัวอยํางตามที่ก าหนด องค์ประกอบและความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือ    พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท3ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด มีสติที่ เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
เพ่ือการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล๎อม ศาสนาที่ตนนับถืออยํางเรียบงํายมีประโยชน์ และปฏิบัติตน
ถูกต๎อง วันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนด ความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่ก าหนดหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ เพ่ือการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล๎อม  ปฏิบัติตนตามสถานภาพ สิทธิเสรีภาพ  และหน๎าที่
ในฐานะพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามสถานภาพ สิทธิเสรีภาพ และหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดี การปกปูอง
ค๎ุมครองตนเองหรือผู๎อ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก วัฒนธรรมไทยที่มีผลตํอการด าเนินชีวิตในสังคมไทย
การอนุรักษ์และเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชุมชนอ านาจ หน๎าที่และความส าคัญของการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น วิธีการเข๎าด ารงต าแหนํงของผู๎บริหารท๎องถิ่น การผลิตสินค๎าและบริการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการท ากิจกรรมตํางๆ ในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน หลักการส าคัญและ
ประโยชน์ของสหกรณ์ หน๎าที่เบื้องต๎นของธนาคาร ผลดี ผลเสียของการก๎ูยืม ความเป็นมาของท๎องถิ่น
โดยใช๎หลักฐานที่หลากหลายข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผล 
ความแตกตํางระหวํางความจริงกับข๎อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องราวในท๎องถิ่น  อารยธรรมอินเดียและจีนที่
มีตํอไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎โดยสังเขป อิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติตํอสังคมไทยปัจจุบัน 
โดยสังเขป พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป ปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญรุํงเรื อง
ทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยา
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และธนบุรีที่นําภาคภูมิใจ ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นําภาคภูมิใจ และควรคํา   
แกํการอนุรักษ์ไว๎ ต าแหนํง ( พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด ) ระยะทิศทางของภูมิภาคของตนเอง 
ลักษณะภูมิลักษณ์ที่ส า คัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ     
กับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเองสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตํอลักษณะการต้ัง
ถิ่นฐานและการย๎ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่ กํอให๎ เกิดวิถี
ชีวิตและการสร๎างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค ตัวอยํางที่สะท๎อนให๎เห็นผลจากการรักษาและการท าลาย
สภาพแวดล๎อมและเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล๎อมในภูมิภาค 
             โดยการฝึกวิธีการสังเกต บอกเลํา ฝึกปฏิบัติตน แสดงตน อธิบายเหตุผล วิธีการสืบค๎น
ข๎อมูล การเปรียบเทียบและการมีสํวนรํวม  
 เพ่ือให๎มีความรู๎ ความศรัทธา ชื่นชม เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน    
มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีความมํุงม่ันในการท างาน 
มีจิตสาธารณะ ใช๎ชีวิตอยูํอยํางพอเพียงโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการ
สอน 

รหัสตัวชี้วัด 
ส1.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5,ป.5/6,ป.5/7 
ส1.2 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส2.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4   
ส2.2 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส3.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส3.2 ป.5/1,ป.5/2 
ส4.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส4.2 ป.5/1,ป.5/2, 
ส4.3 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 
ส5.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส5.2 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3       
รวมท้ังหมด   37  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 16101  สังคมศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                       เวลา 80 ชั่วโมง                        
***************************************************************************  

ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ หรือศาสนาที่ตน 
นับถือ พุทธประวัติต้ังแตํปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือ ประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ 
แบบอยํางการด าเนินชีวิต และข๎อคิดจากประวัติ สาวก ชาดก เรื่องเลํา ศาสนิกชนตัวอยําง พระรัตนตรัย 
ไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือการท า
ความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนาพร๎อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต การสวดมนต์ 
แผํเมตตาและ บริหารจิต เจริญปัญญา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมเพ่ือแก๎ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติดหลักธรรม
ศาสนาอ่ืน ๆ ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอ่ืน ๆ สถานที่ตําง ๆ ในศาสนสถาน ความเป็น ศาสนิกชน
ที่ดี ประโยชน์ของการเข๎ารํวมศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา การแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ บทบาทของผู๎ผลิตที่ มีความ
รับผิดชอบ บทบาทของผู๎บริโภคที่รู๎ เทําทัน วิธีและประโยชน์ของการใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืน 
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ผลิต ผู๎บริโภค ธนาคารและรัฐบาล การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจภายในท๎องถิ่น 
การใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ( แผนที่ ภาพถํายชนิดตําง ๆ ) ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพ และ
สังคมของประเทศ ความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อมทางสังคมในประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและผลท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง  
นั้น แผนการใช๎ทรัพยากรในชุมชน กฎหมาย ที่เก่ียวข๎องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัว และชุมชน
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา และธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม มารยาทไทย คุณคําทาง
วัฒนธรรมที่แตกตํางกันระหวํางกลุํมคนในสังคมไทย ข๎อมูล ขําวสาร เหตุการณ์ตําง ๆ ในชีวิต 
ประจ าวัน บทบาทหน๎าที่ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และรัฐบาล กิจกรรมตําง ๆ ที่สํงเสริม



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา   45 

 

ประชาธิปไตยในท๎องถิ่นและประเทศ บทบาทและความส าคัญในการใช๎สิทธิออกเสียงเลือกต้ังตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

โดยใช๎ทักษะในการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา ทักษะชีวิต และการใช๎เทคโนโลยีและ
กระบวนการในห๎องเรียน 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ  มีความคิดสร๎างสรรค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต 
มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มํุงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ แ ละสามารถ
น ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสมโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส1.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.5/5,ป.5/6 
ส1.1 ป.6/7,ป.6/8,ป.6/9 
ส1.2 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4 
ส2.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5 
ส2.2 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 
ส3.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 
ส3.2 ป.6/1,ป.6/2 
ส5.1 ป.6/1,ป.6/2 
ส5.2 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 
รวมท้ังหมด   31ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานพ้ืนฐาน 
ส11102    ประวัติศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                        เวลา 40 ชั่วโมง                         
*************************************************************************** 

 อธิบาย บอกวัน เดือน ปี และการนับชํวงเวลาตามปฏิทินที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน เรียงล าดับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  
โดยสอบถามผู๎เก่ียวข๎อง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม สิ่งของ เครื่องใช๎หรือการด าเนินชีวิต
ของตนเองกับสมัยของพํอแมํ ปูุยํา ตายาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบตํอตนเอง         
ในปัจจุบัน อธิบายความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และปฏิบัติตนได๎
ถูกต๎อง บอกสถานที่ส าคัญซ่ึงเป็นแหลํงวัฒนธรรมในชุมชน ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท๎องถิ่น 

โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวน 
การกลุํม กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กระบวนการแก๎ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคําของการปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ของตนเองและ
สํวนรวม เห็นคุณคําของวัฒนธรรม ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด าเนิน
ชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุขโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส4.1 ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3 
ส4.2 ป.1/1,ป.1/2 
ส4.3 ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3 
รวมท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส12102       ประวัติศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                       เวลา 40 ชั่วโมง                         
*************************************************************************** 

          ระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช๎หลักฐานที่เก่ียวข๎อง สืบค๎นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต ประจ าวันของ
คนในชุมชนของตนจากอดีต ถึงปัจจุบัน อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิ ตของคน
ในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนวัดพระงาม บุคคลที่ท าประโยชน์ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ ยกตัวอยําง
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาที่ภาคภูมิใจและความอนุรักษ์ไว๎    
 โดยการฝึกทักษะกระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นหาข๎อมูล กระบวนปฏิบัติกา ร 
กระบวนการกลุํม   กระบวนการแก๎ไขปัญหา กระบวนการทางประวัติศาสตร์    

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคําของการปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ของตนเองและ
สํวนรวม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข โดยน าหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
รหัสตัวชี้วัด  
ส4.1 ป.2/1, ป.2/2     
ส4.2 ป.2/1, ป.2/2     
ส4.3 ป.2/1, ป.2/2     
รวมท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด     
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                                     ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส13102    ประวัติศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                        เวลา 40 ชั่วโมง   
*************************************************************************** 

 ศึกษา เปรียบเทียบศักราชที่ส า คัญตามที่ปฏิทินที่ใช๎ในชีวิตถิ่นประจ าวั น แสดงล าดับ
เหตุการณ์ส าคัญ ของโรงเรียน และชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหลํงข๎อมูลที่เก่ียวข๎อง ระบุปัจจัยที่ มี
อิทธิพลตํอการต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน สรุปลักษณะส าคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม ของชุมชน เปรียบเทียบความเหมือนและความตํางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอ่ืน ระบุพระนาม พระราชกรณียกิจของพํอขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช อธิบายพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ   ของ
พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 9 โดยสังเขป เลําวีรกรรมของท๎าวเทพสตรี ท๎าวศรีสุนทรชาวบ๎ าน
บางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก พระนเรศวรมหาราช ซ่ึงมีสํวนปกปูองประเทศชาติ   

โดยการฝึ กทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ เทียบ แสดง ระบุ อธิ บาย สรุ ป 
ยกตัวอยําง เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตํางของเหตุการณ์   

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ เห็นคุณคําของเหตุการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง 
ตํอวิถีชีวิตของคนในชุมชน บุคคลที่ท าประโยชน์ตํอท๎องถิ่นและประเทศชาติ ม่ีสํวนรํวมในการดูแล
รับผิดชอบ และน าไปเป็นแบบอยํางในชีวิตประจ าวันได๎ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด าเนินชี วิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางเป็นสุขโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ส4.1 ป.3/1,ป.3/2 
ส4.2 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 
ส4.3 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
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รวมท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 14102     ประวัติศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                       เวลา 40 ชั่วโมง                         
*************************************************************************** 

 นับชํวงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ โดยบอกความหมายชํวงเวลา และใช๎
ชํวงเวลาทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษ เพ่ือท าความเข๎าใจชํวงเวลาที่ปรากฏในเอกสารตําง ๆ
อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป เกณฑ์การแบํงยุคสมัยในการศึกษา
ประวั ติศา สตร์ ที่แบํ งเป็ นยุค กํอนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ ยุ คสมัยในการ ศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย โดยแบํงเป็นสมัยกํอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์ แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช๎ในการศึกษาความเป็นมาของท๎องถิ่น เป็นหลักฐานชั้นต๎น
และหลักฐานชั้นรอง  ตัวอยํางหลักฐาน และเกณฑ์การจ าแนกหลักฐานที่พบในท๎องถิ่น อธิบายการต้ัง
หลักแหลํงและพัฒนาการของมนุษย์ ยุคกํอนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
โดยสังเขป  ยกตัวอยํางหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท๎องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติใน
ดินแดนไทยที่แสดงการต้ังหลักแหลํงของมนุษย์ยุคกํอนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ที่ กํอต้ัง
เป็นอาณาจักรโบราณอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยด๎านการเมือง การปกครอง และ
เศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงานของพํอขุนศรีอินทราทิตย์ พํอขุนรามค าแหงมหาราช พระมหา
ธรรมราชาที่ 1 บอกประวัติและผลงานบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัยในด๎านภาษาไทย ศิลปกรรม ภูมิปัญญา 
อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยสุโขทัยที่นําภาคภูมิใจ และควรคําแกํการอนุรักษ์ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ เทียบ แสดง ระบุ อธิบาย สรุป ยกตัวอยําง 
เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตํางของเหตุการณ์   

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ เห็นคุณคําของเหตุการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยน 
แปลงตํอวิถีชีวิตของคนในชุมชน บุคคลที่ท าประโยชน์ตํอท๎องถิ่นและประเทศชาติ สํวนรํวมในการดูแล



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
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รับผิดชอบและน าไปเป็นแบบอยํางในชีวิตประจ าวันได๎ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด าเนินชีวิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางเป็นสุขโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ส4.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3 
ส4.2 ป.4/1,ป.4/2 
ส4.3 ป.4/1,ป.4/2, ป.4/3 
รวมท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส15102   ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                        เวลา 40 ชั่วโมง                          
*************************************************************************** 
 ศึกษาสืบค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่นโดยใช๎หลักฐานที่หลากหลายใช๎วิธีการสืบค๎นอยํางงําย 
ๆจากแหลํงข๎อมูล ค าบอกเลํา ต านาน และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ อาวุธ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มีอยูํในท๎องถิ่น ที่เกิดขึ้นตามชํวงเวลาตําง ๆ รวบรวมข๎อมูลจากแห ลํง  
ตําง ๆ เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผลเก่ียวกับความเป็นมาของท๎องถิ่น เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชํวงเวลาตําง ๆ สาเหตุและผลกระทบ บอกประวัติความเป็นมาของตนเอง และครอบครัว 
โดยสอบถามผู๎เก่ียวข๎อง ตอบค าถามทางประวัติศาสตร์โดยใช๎ข๎อมูลที่พบอยํางมีเหตุผล น าเสนอความ
เป็นมาของท๎องถิ่น ด๎วยวิธีการเลําเรื่อง เขียน จัดนิทรรศการ อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีตํอไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎โดยสังเขปในด๎านศาสนา ความเชื่อ ภาษา การแตํงกาย 
อาหารอภิปรายโดยระบุลักษณะ สาเหตุ และผลของอิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติที่ มีตํอสังคมไทยใน
ปัจจุบัน ในด๎านอาหาร ภาษา การแตํงกาย ดนตรี อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี 
อธิบายปัจจัยสํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครองของอาณาจักรอยุธยา บอก
ประวัติ และผลงานของพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนาร ายณ์
มหาราช พระเจ๎าตากสินมหาราช สมัยอยุธยาและธนบุรี ที่นําภาคภูมิใจ อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส า คัญ
ในสมัยอยุธยาและธนบุรีที่ภาคภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ์ไว๎ในด๎านศิลปกรรม การค๎า วรรณกรรม 

โดยการฝึกทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ การสืบค๎น รวบรวมข๎อมูล เทียบ แสดง 
ระบุ  อธิบาย สรุป ยกตัวอยําง เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตํางของเหตุการณ์   

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีความภาคภู มิใจในบรรพบุรุษ เห็นคุณคําของวัฒนธรรม
ไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย น าไปเป็นแบบอยํางในชีวิตประจ าวันได๎ มี



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา   51 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส4.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส4.2 ป.5/1,ป.5/2 
ส4.3 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 
รวมท้ังหมด 9 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส16102 ประวัติศาสตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                         เวลา 40 ชั่วโมง                          
*************************************************************************** 

ศึกษา ความหมาย ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว       
ทางประวัติศาสตร์อยํางงําย ๆ น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ศึกษาเรื่องราวในท๎องถิ่น ความเป็นมา
ของภูมินามของสถานที่ในท๎องถิ่น น าเสนอข๎อมูลด๎วยวิธีการตําง ๆ จากหลักฐานที่หลากหลาย        
ในการท าความเข๎าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต พระราชหัตถเลขา กฎหมายส าคัญ สรุปข๎อมูลที่ได๎     
จากหลักฐาน ทั้งความจริงและข๎อเท็จจริง อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ  
เพ่ือนบ๎านในปัจจุบัน  โดยใช๎แผนที่แสดงที่ ต้ังและอาณาเขตของประเทศเพ่ือนบ๎าน พัฒนาการ       
ทางประวัติศาสตร์ของประเทศเ พ่ือนบ๎ าน เพ่ือให๎เข๎าใจสภาพปั จจุบันของประเทศเหลํานั้ น            
ทั้งด๎านสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ความเหมือนและความตํางระหวํางไทย กับประเทศ    
เพ่ือนบ๎านของภาษา ศาสนา การปกครอง อธิบายพัฒนาการของไทย  ภูมิปัญญาไทยที่ส า คัญ สมัย
รัตนโกสินทร์ ปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ การปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ยกตัวอยํางผลงานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  
 โดยการฝึกทักษะกระบวนการสืบเสาะค๎นหาความรู๎มีความสามารถในการสืบค๎น รวบรวม
ข๎อน าเสนอ โดยการบอกอธิบาย และอภิปรายเพ่ือให๎เกิดความรู๎   ความเข๎าใจ ความภาคภูมิใจ ใน
บรรพบุรุษเห็นคุณคําของวัฒนธรรมไทย มีความรัก ความภาคภูมิใจและธ ารงไว๎ซ่ึงความเป็นไทย 
 เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความรู๎  ความเข๎าใจ มีความคิดสร๎างสรรค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มํุงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
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และสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสมโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ส4.1 ป.6/1,ป.6/2 
ส4.2 ป.6/1,ป.6/2 
ส4.3 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4 
รวมท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ 11101  สุขศึกษาและพลศึกษา                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1       เวลา 80  ชั่วโมง   
************************************************************************        

อธิบายลักษณะ หน๎าที่ และวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก อวัยวะในชํองปาก  ระบุสมาชิกใน
ครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีตํอกัน บอกสิ่งที่ชื่นชอบ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
ลักษณะความแตกตํางระหวํางเพศชายและเพศหญิง เคลื่อนไหวรํางกายขณะอยูํกับที่ เคลื่อนที่ และใช๎
อุปกรณ์ประกอบ เลํนเกมเบ็ดเตล็ดและเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายที่ใช๎การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ 
ออกก าลังกายและเลํนเกมได๎ด๎วยตนเองอยํางสนุกสนาน ปฏิบัติตนตาม กฎ กติกา ข๎อตกลงในการเลํน
เกมเป็นกลุํม  ปฏิบัติตนตามค าแนะน า หลักสุขบัญญัติแหํงชาติ และเม่ือมีอาการเจ็บปุวย บอกอาการ
เจ็บปุวยที่เกิดกับตนเอง ระบุสิ่งที่ท าให๎เกิดอันตรายที่บ๎าน โรงเรียนและการปูองกัน   บอกสาเหตุและ
การปูองกันอันตรายที่เกิดจากการเลํน แสดงค าพูดหรือทําทางขอความชํวยเหลือจากผู๎ อ่ืนเม่ือเกิด
เหตุร๎ายที่บ๎านและโรงเรียน 
         โดยการใช๎กระบวนการสร๎างความรู๎ การคิดวิเคราะห์การแก๎ปัญหา การตัดสินใจ   
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กิจกรรมกลุํม  กระบวนการสร๎างความรู๎ด๎วย
ตนเองและกระบวนการวิจัย  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีน้ าใจนักกีฬา เป็นผู๎น า ผู๎ตามที่ ดี มีเหตุผล บุคลิกดี รักการ
ออกก าลังกาย รักสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ดีและตระหนักถึงการสร๎างเสริมสุขภาพ มีความสามารถในการ
คิด การใช๎ทักษะชีวิต การแก๎ปัญหา และอยูํอยํางพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
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พ 1.1ป.1/1,ป.1/2  
พ 2.1ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3   
พ 3.1ป.1/1,ป.1/2   
พ 3.2ป.1/1,ป1/2  
พ 4.1ป.1/1ป.1/2,ป.1/3  
พ 5.1ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3 
รวมท้ังหมด  15 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ 12101   สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2       เวลา 80 ชั่วโมง  
**********************************************************************       

 
อธิบายลักษณะ หน๎าที่และวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายในและธรรมชาติชีวิตของมนุษย์ ต้ังแตํเกิด

จนตาย  ระบุบทบาทหน๎าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว บอกความส าคัญของเพ่ือน  ระบุ
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ  อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชายควบคุมการ
เคลื่อนไหวรํางกายขณะอยูํ กับที่ เคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ์ประกอบ เลํนเกมเบ็ดเตล็ดและเข๎ารํวม
กิจกรรมทางกายที่วิธีเลํนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต๎นทั้งแบบอยูํ กับที่ เคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ์
ประกอบ ออกก าลังกายและเลํนเกมอยํางสนุกสนาน ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข๎อตกลงในการเลํนเกม
เป็นกลุํมบอกลักษณะของการมีสุขภาพดี เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ระบุของใช๎และการเลํนที่ มี
ผลเสียตํอสุขภาพ อธิบายอาการ วิธีปูองกันการเจ็บปุวยและบาดเจ็บ ปฏิบัติตามค าแนะน าเม่ือมี
อาการเจ็บปุวยและบาดเจ็บปฏิบัติตนในการปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ าและทางบก บอกชื่อ
ยาสามัญ        ประจ าบ๎านและใช๎ยาตามค าแนะน า ระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล๎ตัวและ
วิธีการปูองกัน ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และปูายเตือนสิ่งของหรือสถานที่ท่ีเป็นอันตราย อธิบายสาเหตุ
อันตราย วิธีการปูองกันอัคคีภัยและการหนีไฟ 
          โดยการใช๎กระบวนการสร๎างความรู๎ การคิดวิเคราะห์ การแก๎ปัญหาการตัดสินใจ   
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กิจกรรมกลุํม กระบวนการสร๎างความรู๎ด๎วย
ตนเองและกระบวนการวิจัย 
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เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีน้ าใจนักกีฬา เป็นผู๎น า ผู๎ตามที่ ดี มีเหตุผล บุคลิกดี รักการ
ออกก าลังกาย รักสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ดีและตระหนักถึงการสร๎างเสริมสุขภาพ มีความสามารถในการ
คิด การใช๎ทักษะชีวิต การแก๎ปัญหา และอยูํอยํางพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3 
พ 2.1ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4  
พ 3.1ป.2/1,ป.2/2  
พ 3.2ป.3/1,ป.3/2  
พ 4.1ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4,ป.2/5 
พ 5.1ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3ป.2/4ป.2/5 
 
รวมท้ังหมด  21  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ  13101 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3       เวลา 80 ชั่วโมง   
***********************************************************************        

อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของรํางกายมนุษย์ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน ระบุปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต อธิบายความส าคัญและความแตกตําง
ของครอบครัวที่ มีตํอตนเอง วิธีสร๎างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุํมเพ่ือน บอกวิธีหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่น าไปสูํการลํวงละเมิดทางเพศ  ควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกายขณะอยูํ กับที่ เคลื่อนที่และ
ใช๎อุปกรณ์ประกอบอยํางมีทิศทางการเคลื่อนไหวรํางกายที่ใช๎ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง
ในการเลํนเกมเบ็ดเตล็ด เลือกการออกก าลังกาย การละเลํนพ้ืนเมืองและเลํนเกมที่เหมาะสมกับจุดเดํน 
จุดด๎อยและข๎อจ ากัดของตนเอง ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข๎อตกลงของการออกก าลังกาย การเลํนเกม
และการละเลํนพ้ืนเมืองได๎ด๎วยตนเอง  อธิบายการติดตํอและวิธีการปูองกันการแพรํกระจายของโรค 
จ าแนกอาหารหลัก 5 หมํู เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมํูในสัดสํวนที่เหมาะสม แสดงการ
แปรงฟันให๎สะอาดอยํางถูกวิธี สร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายได๎ตามค าแนะน า ปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ๎าน โรงเรียนและการเดินทาง แสดงวิธีขอความชํวยเหลือจากบุคคลและ
แหลํงตํางๆเม่ือเกิดเหตุร๎ายหรืออุบัติเหตุ   แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจ็บจากการเลํน 
          โดยการใช๎กระบวนการสร๎างความรู๎ การคิดวิเคราะห์ การแก๎ปัญหา การตัดสินใจกระบวน 
การปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กิจกรรมกลุํม กระบวนการสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองและ
กระบวนการวิจัย 
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          เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  มีน้ าใจนักกีฬา  เป็นผู๎น า  ผู๎ตามที่ดี  มีเหตุผล บุคลิกดี รักการ
ออกก าลังกาย รักสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ดีและตระหนักถึงการสร๎างเสริมสุขภาพ มีความสามารถในการ
คิด การใช๎ทักษะชีวิต การแก๎ปัญหา และอยูํอยํางพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 
พ 2.1ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3      
พ 3.1ป.3/1,ป.3/2,  
พ 3.2ป.3/1,ป.3/2  
พ 4.1ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5 
พ 5.1ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3    
 
รวมท้ังหมด  18  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ 14101   สุขศึกษาและพลศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4       เวลา 80 ชั่วโมง   
 **********************************************************************  
 อธิบายการเจริญเติบโตพัฒนาของรํางกายและจิตใจตามวัย   ความส าคัญของกล๎ามเนื้อ 
กระดูก และข๎อ  ที่มีผลตํอสุขภาพการเจริญเติบโตพัฒนา  วิธีดูแลกล๎ามเนื้อ กระดูกและข๎อให๎ท างาน
อยํางมีประสิทธิภาพ  อธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ ดีของครอบครัว   แสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย พร๎อมทั้งยกตัวอยํางวิธีการปฏิเสธการกระท า
ที่เป็นอันตรายและไมํเหมาะสมในเรื่องเพศ   
รู๎จักควบคุมตนเองเม่ือใช๎ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได๎ทั้งแบบอยูํ กับที่ เคลื่อนที่ และ
ใช๎อุปกรณ์ประกอบ  ฝึกกายบริหารทํามือเปลําประกอบจังหวะ  เลํนเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบ
ผลัด  เลํนกีฬาพ้ืนฐานอยํางน๎อย 1 ชนิด  ออกก าลังกาย เลํนเกมและกีฬาที่ตนเองชอบและมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองตามตัวอยํางและแบบปฏิบัติของผู๎ อ่ืน โดย
ปฏิบัติตามกฎกติกาการเลํนกีฬาพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาที่เลํนอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อม
กับสุขภาพ และสภาวะอารมณ์ ความรู๎สึกที่ มีผลตํอสุขภาพ  วิเคราะห์ข๎อมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค   ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพ    อธิบายความส าคัญของการใช๎ยาอยํางถูกวิธี   แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือได๎รับอันตราย
จากการใช๎ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดตํอย และการบาดเจ็บจากการเลํนกีฬา  วิเคราะห์ผลเสียของ
การสูบบุหรี่และการด่ืมสุราที่มีตํอสุขภาพและการปูองกัน 
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         โดยการใช๎กระบวนการสร๎างความรู๎ การคิดวิเคราะห์ การแก๎ปัญหา การตัดสินใจ  กระบวน 
การปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  กิจกรรมกลุํม  กระบวนการสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองและ
กระบวนการวิจัย 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีน้ าใจนักกีฬา เป็นผู๎น า ผู๎ตามที่ ดี มีเหตุผล บุคลิกดี รักการ
ออกก าลังกาย รักสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ดีและตระหนักถึงการสร๎างเสริมสุขภาพ มีความสามารถในการ
คิด การใช๎ทักษะชีวิต การแก๎ปัญหาและอยูํอยํางพอเพียง  
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3 
พ 2.1ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3      
พ 3.1ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4  
พ 3.2ป.4/1,ป4/2.  
พ 4.1ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4  
พ 5.1ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3  
 
รวมท้ังหมด  19  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 

                                      ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ 15101   สุขศึกษาและพลศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        เวลา 80  ชั่วโมง 
*********************************************************************** 

อธิบายความส าคัญและวิธีดูแลระบบยํอยอาหาร และระบบขับถํายที่ มีผลตํอสุขภาพ การ
เจริญเติบโต  และพัฒนาการ ให๎ท างานตามปกติ   อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนได๎
เหมาะสมกับรวมทั้งความส าคัญของการมีครอบครัวท่ีอบอํุนตามวัฒนธรรมไทย    ระบุพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ และไมํพึงประสงค์ในการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งในครอบครัวและกลุํมเพ่ือน  จัดรูปแบบ
การเคลื่อนไหวรํางกายแบบผสมผสานและ ควบคุมตนเองเม่ือใช๎ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่ก าหนด        
เลํนเกมน าไปสูํกีฬาที่เลือก   และกิจกรรมการเคลื่อนไหว แบบผลัด  ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับ
แรง  การใช๎แรง และความสมดุล แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเลํนกีฬา     เลํนกีฬา
ไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีม   อยํางละ 1 ชนิด  อธิบายหลักการและเข๎ารํวมกิจกรรม
นันทนาการอยํางน๎อย 1 กิจกรรม  ออกก าลังกายอยํางมีรูปแบบ  เลํนกีฬาที่ตนเองชอบอยํางสม่ าเสมอ     
โดยสร๎างทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอยํางหลากหลายและมีน้ าใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ  กติกา   
ในการเลํนเกม  กีฬาไทยและกีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เลํนและ ปฏิบัติตนตนตามสิทธิของตนเองและ 
ไมํละเมิดสิทธิผู๎อ่ืนและยอมรับในความแตกตํางระหวํางบุคคลในการเลํนเกมและกีฬา ไทย  กีฬาสากล 
แสดงพฤติกรรมที่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหํงชาติ  ค๎นหาแหลํงข๎อมูล
ขําวสารเพ่ือใช๎สร๎างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจ  เลือกซ้ืออาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพอยํางมีเหตุผล ปฏิบัติตนในการปูองกันโรคที่พบบํอยในชีวิตประจ าวัน    ทดสอบและปรับปรุง 
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สมรรถภาพทางกาย วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการใช๎สารเสพติดรวมทั้งผลกระทบของการใช๎ยา 
และสารเสพติด  ที่มีผลตํอรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา      ปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัยจากการใช๎ยาและการหลีกเลี่ยงสารเสพติด วิเคราะห์อิทธิพลของสื่ออินเทอร์เน็ต เกม  ที่ มีตํอ
พฤติกรรมสุขภาพ ปฏิบัติตนเพ่ือปูองกันอันตรายจากการเลํนกีฬา        
           โดยการใช๎กระบวนการสร๎างความรู๎ การคิดวิเคราะห์ การแก๎ปัญหา การตัดสินใจ 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กิจกรรมกลุํม กระบวนการสร๎างความรู๎ด๎วย
ตนเองและกระบวนการวิจัย 
          เพ่ือให๎เกิดความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์    มีความซ่ือสัตย์   มีวินัย ใฝุเรียนรู๎   มํุงม่ันในการ
ท างาน    อยูํอยํางพอเพียง รักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สามัคคีมีน้ าใจนักกีฬา
มี ความสามารถในการสื่อสาร   การคิดแก๎ปัญหา  รวมทั้งการใช๎ทักษะในการด ารงชีวิต 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1ป.5/1,ป.5/2         
พ 2.1ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3      
พ 3.1ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5,ป.5/6 
พ 3.2ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 
พ 4.1ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5 
พ 5.1ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5 
รวมท้ังหมด   25  ตัวชี้วัด 
                                  ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ 16101   สุขศึกษาและพลศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6        เวลา 80  ชั่วโมง 
*************************************************************************** 
        อธิบายความส าคัญและวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต และ ระบบหายใจ  
ที่มีผลตํอสุขภาพ การเจริญเติบโต และ พัฒนาการให๎ท างานตามปกติ  อธิบายความส าคัญของการสร๎าง
และรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อ่ืนรวมทั้งปัจจัยที่ชํวยให๎การท างานกลุํมประสบความส าเร็จ  วิเคราะห์
พฤติกรรมเสี่ยงที่น าไปสูํการมีเพศสัมพันธ์   การติดเชื้อเอดส์ และการต้ังครรภ์  กํอนวัยอันควร แสดง
ทักษะการเคลื่อนไหวรํวมกับผู๎อ่ืนในลักษณะแบบผลัด  แบบผสมผสาน  แบบอยูํกับที่  เคลื่อนที่และใช๎
อุปกรณ์ประกอบ  การเคลื่อนไหวประกอบเพลง   จ าแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช๎
แรง     และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวรํางกายในการเลํนเกมและกีฬาตลอดจนน า
ผล มาปรับปรุงเพ่ิมพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู๎อ่ืน     เลํนกีฬาไทยกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภท
ทีมอยํางละ 1 ชนิด ใช๎ทักษะกลไกเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมความสามารถของตนเองและผู๎อ่ืนในการเลํนกีฬา
รํวมกิจกรรมนันทนาการอยํางน๎อย 1 กิจกรรมน าความรู๎หลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช๎    เพ่ือ
เป็นฐานทางการศึกษาหาความรู๎ในเรื่องอ่ืนๆ  อธิบายประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
สมรรถภาพ  การสร๎างเสริมบุคลิกภาพ  เลํนเกม ที่ใช๎ทักษะการวางแผน และเพ่ิมพูนทักษะการออก
ก าลังกาย การเคลื่อนไหว อยํางเป็นระบบ  เลํนกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมที่ตนเองชื่นชอบและ
สามารถประเมินทักษะการเลํนของตนเอง ปฏิบัติตามกฎ กติกา ในการเลํนกีฬาไทยกีฬาสากลตามชนิด
กีฬาที่เลํนโดยค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู๎อ่ืน จ าแนกวิธีการรุก  การปูองกันและน าไปใช๎ใน
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การเลํนกีฬา      เลํนเกมและกีฬาด๎วยความสามัคคีและมีน้ าใจนักกีฬา แสดงพฤติกรรมในการปูองกัน 
และ แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอสุขภาพ วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรคติดตํอที่
ส าคัญในปัจจุบันและเสนอแนวทางการปูองกันโรคติดตํอที่พบในประเทศไทย สร๎างเสริม และปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยํางตํอเนื่อง  วิเคราะห์
ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีตํอรํางกาย จิตใจ สังคมและระบุถึงวิธีปฏิบัติตนเพ่ือ
ความปลอดภัยจาก ภัยธรรมชาติ   วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนโดยใช๎ทักษะการ
สื่อสารให๎ผู๎อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
         โดยการใช๎กระบวนการสร๎างความรู๎  การคิดวิเคราะห์  การแก๎ปัญหา  การตัดสินใจ   
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กิจกรรมกลุํม กระบวนการสร๎างความรู๎ด๎วย
ตนเอง กระบวนการวิจัย 

เพ่ือให๎เกิดความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  มีความซ่ือสัตย์   มีวินัย ใฝุเรียนรู๎  มํุงม่ันในการ
ท างาน    อยูํอยํางพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สามัคคีมีน้ าใจนักกีฬา    
มีความสามารถในการสื่อสาร   การคิดแก๎ปัญหา  รวมทั้งการใช๎ทักษะในการด ารงชีวิต 

 
 
 
 
 
 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1ป.6/1,ป.6/2         
พ 2.1ป.6/1,ป.6/2         
พ 3.1ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5 
พ 3.2ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6 
พ 4.1ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4  
พ 5.1ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3  
รวมท้ังหมด   22  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ 11101  ศิลปะ                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1         เวลา  80  ชั่วโมง 
*************************************************************************** 
 ศึกษาเก่ียวกับรูปรํางลักษณะและขนาดของสิ่งรอบๆตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ใช๎
วัสดุ อุปกรณ์สร๎างงานศิลป์ทดลองใช๎สีด๎วยเทคนิคงํายๆ วาดภาพระบายสีธรรมชาติตามความรู๎สึกของ
ตนเอง  บอกงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  ความรู๎สึกที่มีตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมรอบตัว ความ
เก่ียวข๎องของเพลงที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ลักษณะของเสียงดัง -เบา และความเร็ว-ช๎าของจังหวะ 
ให๎รู๎วําสิ่งตํางๆ สามารถกํอก าเนิดเสียงที่ แตกตํางกัน ทํองบทกลอน ร๎องเพลงงํายๆ มีสํวนรํวม 
ในกิจกรรมดนตรีอยํางสนุกสนาน  เลําที่มาของบทกลอนในท๎ องถิ่น สิ่งที่ชื่นชอบของบทเพลง 
ในท๎องถิ่นการละเลํนของเด็กไทย การรํวมแสดงนาฏศิลป์ เลียนแบบการเคลื่อนไหวแสดงทําทางงํายๆ 
ตามธรรมชาติใช๎ภาษาทําประกอบเพลงเก่ียวกับธรรมชาติของคน สัตว์ และสิ่งของ และเป็นผู๎ชมที่ดี 
 โดยใช๎การ ฝึกปฏิบัติสั งเกต  จ าแนกวิเคราะห์   วิ พากษ์วิจา รณ์งา นทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์    

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ความเชื่อม่ันในตนเอง  
กล๎าแสดงออก ชื่นชมและเห็นคุณคําของงานทัศนศิลป์   ดนตรี  นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
และมีคํานิยมที่เหมาะสมโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา   60 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5 
ศ1.2 ป.1/1 
ศ2.1ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5    
ศ2.2ป.1/1 , ป.1/2 
ศ3.1ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
ศ3.2ป.1/1 , ป.1/2 
 
รวมท้ังหมด  18  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ 12101  ศิลปะ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2        เวลา  80  ชั่วโมง 
*************************************************************************** 
 ศึกษา   เส๎น  สี  รูปรําง  รูปทรง  ที่อยูํในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและน ามาใช๎สร๎างสรรค์
งานทัศนศิลป์ใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างงาน 3 มิติงานทัศนศิลป์ประเภทตํางๆ สร๎างภาพปะติดโดย
การตัดหรือฉีกกระดาษและงานโครงสร๎างเคลื่อนไหว วาดภาพถํายทอดเรื่องราวเก่ียวกับครอบครัว
ตนเองและเพ่ือนบ๎าน บอกความส าคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน งานทัศนศิลป์
ประเภทตํางๆในท๎องถิ่นโดยเน๎นถึงวิธีการสร๎างงานและวัสดุอุปกรณ์ จ าแนกแหลํงก าเนิดเสียง 
คุณสมบัติของเสียงเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรํางกาย ประกอบเนื้อหาในบทเพลง ร๎องเพลงที่
เหมาะสมกับวัย บอกความหมายและความส าคัญของเพลงที่ได๎ยิน ความสัมพันธ์ของเสียงร๎องเพลง
และเสียงเครื่องดนตรีในท๎องถิ่นแสดงและเข๎ารํวมกิจกรรมทางดนตรีในท๎องถิ่นเคลื่อนไหวรํางกายอยูํ
กับที่และเคลื่อนที่ แสดงการเคลื่อนไหวรํางกายรํางกายที่สะท๎อนอารมณ์ของตนเองอยํางอิสระ ทําทาง
เพ่ือสื่อความหมายแทนค าพูดและทําทางประกอบจังหวะอยํางสร๎างสรรค์ มีมารยาทในการชมการ
แสดง เลํนการละเลํนพ้ืนบ๎านเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลํนพ้ืนบ๎านกับสิ่งที่พบเห็นในการ
ด ารงชีวิตของคนไทยและสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเลํนพ้ืนบ๎าน 
 โดยใช๎การฝึกปฏิบัติสังเกต  จ าแนกวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์งานทัศนศิลป์ดนตรีและ
นาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์    



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา   61 

 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ความเชื่อม่ันในตนเอง  
กล๎าแสดงออก ชื่นชมและเห็นคุณคําของงานทัศนศิลป์   ดนตรี  นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
และมีคํานิยมที่เหมาะสมโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6 , ป.2/7 , ป.2/8 
ศ1.2 ป.2/1 , ป.2/2 
ศ2.1ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5    
ศ2.2ป.2/1 , ป.2/2 
ศ3.1ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 
ศ3.2ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 
 
รวมท้ังหมด  25  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ 13101 ศิลปะ                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                          เวลา 80 ชั่วโมง 
*************************************************************************** 
             ศึกษาและจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตํางๆ  โดยเน๎นเรื่อง เส๎น สี รูปรําง รูปทรง  และพ้ืนผิว 
ในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์    บอกวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช๎และเทคนิควิธีการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวภาพถํายทอดความคิด
ความรู๎สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง ด๎วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์ ใช๎วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 
แสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเองจัดกลุํมของภาพตามทัศนธาตุที่เน๎นในงานทัศนศิลป์นั้นๆ
บรรยายรูปรําง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งตํางๆที่มีในบ๎านและโรงเรียน ที่มา วัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการสร๎างงานของงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น บทบาทหน๎าที่ของเพลงที่ได๎ยิน รูปรํางลักษณะของเครื่อง
ดนตรีที่เห็นและได๎ยินในชีวิตประจ าวัน ขับร๎องและบรรเลงดนตรีงํายๆ น าดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
หรือโอกาสตํางๆได๎อยํางเหมาะสม ใช๎รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ เคลื่อนไหว
ทําทางสอดคล๎องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี เสียงขับร๎อง 
ของตนเองและผู๎อ่ืน อธิบายความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นใน
ท๎องถิ่น ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน สิ่งที่เป็นลักษณะเดํนและเอกลักษณ์ของ
การแสดงนาฏศิลป์ เปรียบเทียบบทบาทหน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชม มีสํวนรํวมในกิจกรรมการแสดงที่



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา   62 

 

เหมาะสมกับวัยสร๎างสรรค์การเคลื่อนไหวนรูปแบบตํางๆในสถานการณ์สั้นๆ แสดงทําทางประกอบ
เพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
 โดยใช๎การฝึกปฏิบัติสังเกต  จ าแนกวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์งานทัศนศิลป์ดนตรีและ
นาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์    

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ความเชื่อม่ันในตนเอง  
กล๎าแสดงออก ชื่นชมและเห็นคุณคําของงานทัศนศิลป์   ดนตรี  นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
และมีคํานิยมที่เหมาะสมโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7 , ป.3/8 , ป.3/9 , ป.3/10 
ศ1.2 ป.3/1 , ป.3/2 
ศ2.1ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7    
ศ2.2ป.3/1 , ป.3/2    
ศ3.1ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 
ศ3.2ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
รวมท้ังหมด  29  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ 14101ศิลปะ                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4          เวลา 80 ชั่วโมง 
****************************************************************************** 
  ศึกษาและเปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรําง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตํางๆ 
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม  และงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่อง  เส๎น  สี  รูปรําง   รูปทรง  พ้ืนผิว และพ้ืนที่
วํางใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ งานวาดภาพระบายสีได๎อยํางเหมาะสมปลอดภัย  วาดภาพ
ระบายสีโดยเลือกใช๎สีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็น  แสดงความคิดความรู๎สึกที่ถํายทอดผํานงานทัศนศิลป์
ของตนเองและบุคคลอ่ืนด๎วยการบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะ  ความลึก  น้ าหนัก  
แสงเงา  และอิทธิพลของวรรณะสีที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์  ระบุ และอภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลป์ที่มา
จากวัฒนธรรมตํางๆ  เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท๎องถิ่น  แหลํงที่มาและ
ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท๎อนในดนตรีและเพลงในท๎องถิ่น  ความส าคัญในการอนุรักษ์และ
สํงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี   บอกประโยคเพลงงําย ๆ  ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง  ทิศทางการ
เคลื่อนที่ขึ้น –ลง งํายๆของท านอง รูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง  อํานและเขียน
โน๎ตดนตรีไทยและสากล  ขับร๎องเพลงบันไดเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง  จ าแนกประเภทเสียงของเครื่อง
ดนตรี  ใช๎และเก็บเครื่องดนตรีอยํางถูกต๎องและปลอดภัย ฝึกปฏิบัติและใช๎ภาษาทํา นาฏยศัพท์หรือศัพท์ 
ทางละครงํายๆ แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะตําง ๆ ตามความคิดของตน  เลําสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดง



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา   63 

 

โดยเน๎นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเดํนของตัวละครแสดงนาฏศิลป์ประเภทคํูและหมํู  ชมการแสดง
และเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืนประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์
หรือชุดการแสดงอยํางงํายๆความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์  
คุณคําและการสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์    

โดยใช๎การฝึกปฏิบัติเปรียบเทียบ  จ าแนกวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์งานทัศนศิลป์ดนตรีและ
นาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์    

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ความเชื่อม่ันในตนเอง  
กล๎าแสดงออก ชื่นชมและเห็นคุณคําของงานทัศนศิลป์   ดนตรี  นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
และมีคํานิยมที่เหมาะสมโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ป.4/1,ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 , ป.4/8 , ป.4/9 
ศ1.2 ป.4/1 , ป.4/2 
ศ2.1ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7    
ศ2.2ป.4/1 , ป.4/2    
ศ3.1ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 
ศ3.2ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
รวมท้ังหมด  29  ตัวชี้วัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ 15101ศิลปะ                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5           เวลา 80 ชั่วโมง 
*************************************************************************** 
 ศึกษาจังหวะต าแหนํงของสิ่งตํางๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ เปรียบเทียบ  
ความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุอุปกรณ์ วิธีการที่แตกตํางกัน วาดภาพโดยใช๎
เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี  ปั้นดินน้ ามันหรือดินเหนียวตามจินตนาการ จัดภาพในงาน
ภาพพิมพ์ บอกปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
และวิธีการปรับปรุงผลงานให๎ดีขึ้น  ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหลํงเรียนรู๎ หรือนิทรรศการ
ศิลปะ งานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช๎ 
ในการสื่ออารมณ์ จ าแนกลักษณะของเสียบขับร๎อง และเครื่องดนตรีที่อยูํในวงดนตรีประเภทตํางๆ   
อําน เขียนตัวโน๎ตดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง  ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและท านอง   
ร๎องเพลงไทย หรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย   ด๎นสดงํายๆโดยใช๎ประโยคเพลง
แบบถาม - ตอบ  ใช๎ดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์ การสร๎างสรรค์เสียงประกอบการเลําเรื่อง  
อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตํางๆ  คุณคําของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตํางกัน     
องค์ประกอบของนาฏศิลป์ การแสดงทําทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน โดยเน๎น
การใช๎ภาษาทํานาฏยศัพท์ ในการสื่อความหมายและการแสดงออกมีสํวนรํวมในการเขียนเค๎าโครง 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา   64 

 

หรือบทละครสั้นๆ รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ๎านที่สะท๎อนถึงวัฒนธรรมประเพณีในแตํละท๎องถิ่น 
การแสดงนาฏศิลป์ การแตํงกายด๎วยชุดตํางๆที่ใช๎ในการแสดงและบอกประโยชน์ที่ได๎รับชมจากการ
แสดง 

โดยใช๎การฝึกปฏิบัติ  เปรียบเทียบ  จ าแนกวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์งานทัศนศิลป์ดนตรี
และนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์    

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ทักษะ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  ความเชื่อม่ันในตน เอง  
กล๎าแสดงออก ชื่นชมและเห็นคุณคําของงานทัศนศิลป์   ดนตรี   นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน และมีคํานิยม 
ที่เหมาะสมโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน                                          
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ป.5/1 ,ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7 
ศ1.2 ป.5/1 , ป.5/2 
ศ2.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7    
ศ2.2 ป.5/1 , ป.5/2    
ศ3.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 
ศ3.2 ป.5/1 , ป.5/2 
 
รวมท้ังหมด  26  ตัวชี้วัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ 16101 ศิลปะ                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6          เวลา 80 ชั่วโมง 
*************************************************************************** 
 ศึกษาสีคํูตรงข๎ามการใช๎คํูสีตรงข๎ามในการถํายทอดความคิดและอารมณ์หลักการจัดขนาด 
สัดสํวน ความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์ สร๎างงานจากรูปแบบ2 มิติเป็น3 มิติ โดยใช๎แสงเงา 
น้ าหนัก รูปและพ้ืนที่วํางขนาดสัดสํวน ความสมดุล สีคํูตรงข๎าม  สร๎างแผนภาพ แผนผัง ภาพประกอบ 
เพ่ือถํายทอดความคิดหรือเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณ์ตํางๆ ปั้นโดยใช๎หลักการเพ่ิมและลดบรรยาย
บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนา 
วัฒนธรรมในท๎องถิ่นที่มีผลตํองานทัศนศิลป์บทเพลงที่ฟังโดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต 
จ าแนกประเภท และบทบาทหน๎าที่ เครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธ รรมตํางๆ  
แสดงความความรู๎สึกที่มีตํอดนตรี ท านองจังหวะ การประสานเสี ยงและคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง
เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ จ าแนกดนตรีที่ มีมาจา กยุคสมัยที่ ตํางกัน อิทธิพลของ
วัฒนธรรมตํอดนตรีในท๎องถิ่นอําน เขียนโน๎ตไทยและโน๎ตสากลท านองงํายๆ ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการร๎องเพลงด๎นสดที่มีจังหวะและท านองงํายๆ  สร๎างการเคลื่อนไหวแสดงนาฏศิลป์และ
ละครงํายๆโดยเน๎นการถํายทอดลีลาหรืออารมณ์ ออกแบบเครื่องแตํงกาย หรืออุปกรณ์ประกอบ 
การแสดงอยํางงํายๆ บรรยายความรู๎สึกความคิดเห็นของตนเองที่มี ตํองานนาฏศิลป์การละคร 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2562 
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ชมการแสดงอยํางสร๎างสรรค์  ความสัมพันธ์ระหวํ างนาฏศิลป์ และกา รละครกับสิ่งที่ประสบ  
ในชีวิตประจ าวัน สิ่งที่ มีความส าคัญตํอการแสดงนาฏศิลป์และการละคร ประโยชน์ที่ได๎รับจาก 
การแสดง หรือการชมการแสดงนาฏศิลป์ และละคร 

โดยใช๎การฝึกปฏิบัติ  เปรียบเทียบ  จ าแนกวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์งานทัศนศิลป์ดนตรี
และนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์    

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ  ทักษะ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ความเชื่อม่ันในตนเอง  
กล๎าแสดงออก ชื่นชมและเห็นคุณคําของงานทัศนศิลป์   ดนตรี  นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
และมีคํานิยมที่เหมาะสมโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ป.6/1,ป.6/2 , ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 , ป.6/7 
ศ1.2 ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3 
ศ2.1ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6    
ศ2.2ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3    
ศ3.1ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 
ศ3.2ป.6/1 , ป.6/2 
 
รวมท้ังหมด  27  ตัวชี้วัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ง 11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี            กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                                         เวลา   20   ชั่วโมง 
*************************************************************************** 
 อธิบายวิธีการท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองในเรื่องของการแตํงกาย   การจัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใช๎   บนโต๏ะ  ต๎ู  ชั้น  การหยิบจับของใช๎สํวนตัว   การใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช   
อุปกรณ์วัดระยะและตัดกระดาษได๎อยํางเหมาะสมและปลอดภัย   
          ฝึกปฏิบัติใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช  อุปกรณ์วัดระยะและตัดกระดาษ   การ พับ
กระดาษเป็นของเลํน โดยใช๎ทักษะกระบวนการท างานอยํางเป็นขั้นตอน  การจัดการ กระบวนการ
แก๎ปัญหา         การท างานรํวมกัน การแสวงหาความรู๎ การท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเอง เลือกใช๎วัสดุ 
อุปกรณ์  และเครื่องมืองํายๆในการท างานอยํางปลอดภัย  ตลอดจนรู๎จักสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดเจตคติที่ดีตํอการท างาน  มีความกระตือรือร๎นและตรงตํอเวลาในการท างาน            
มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางค๎ุมคําและปลอดภัย โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง  1.1 ป.1/1, ป.1/2 ,ป.1/3 
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   รวมท้ังหมด   3   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ง 12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                           เวลา   20   ชั่วโมง 
************************************************************************** 
            อธิบายบทบาทและหน๎าที่ของสมาชิกในบ๎าน  วิธีการกวาดบ๎าน  การล๎างจาน  การจัดวาง  
เก็บเสื้อผ๎า  รองเท๎า  การชํวยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร  การใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเมล็ด    
การดูแลแปลงเพาะกล๎า  การท าของเลํนและประดิษฐ์ของใช๎สํวนตัว 
              ฝึกปฏิบัติกวาดบ๎าน  ล๎างจาน  จัดวางเสื้อผ๎า  เก็บเสื้อผ๎า  เก็บรองเท๎า  ชํวยครอบครัว
เตรียมประกอบอาหาร เพาะเมล็ด ดูแลแปลงเพาะกล๎า ท าของเลํนและประดิษฐ์ของใช๎สํวนตัว โดยใช๎
ทักษะกระบวนการท างานอยํางเป็นขั้นตอน การจัดการกระบวนการแก๎ปัญหา การท างานรํวมกัน การ
แสวงหาความรู๎  ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองและครอบครัว  เลือกใช๎วัสดุ  
อุปกรณ์  และเครื่องมือในการท างานอยํางเหมาะสมกับงาน  ตลอดจนรู๎จักสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดเจตคติที่ดีตํอการท างานและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีมารยาท มี
จิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางค๎ุมคําและปลอดภัย  โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
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ง 1.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 
     รวมท้ังหมด   3   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

 ง 13101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                                        เวลา   40   ชั่วโมง 
************************************************************************** 
                อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน  การท าความสะอาด
กระเป๋านักเรียน  การท าความสะอาดรองเท๎า  การปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ๎านเรือน  การกรอกน้ าใสํ
ขวด  การท าความสะอาดห๎องเรียน  การเลือกใช๎เสื้อผ๎า  การซํอมแซมเสื้อผ๎าด๎วยการเนา  การ
ประกอบอาหาร  การเก็บรักษาอาหาร การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ การบ ารุงรักษาของเลํนและ
ซํอมแซมของใช๎สํวนตัว                   การประดิษฐ์ของใช๎ในโอกาสตําง ๆ โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น  การ
เลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์  การจัดวางสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยการน า
กลับมาใช๎ซ้ า  การค๎นหาข๎อมูลอยํางมีขั้นตอนและน าเสนอข๎อมูลลักษณะตําง ๆ  รวมทั้งบอกวิธีการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝึกปฏิบัติท าความสะอาดกระเป๋านักเรียน  ท าความสะอาดรองเท๎า ปัด กวาด เช็ด ถู  
บ๎านเรือน  กรอกน้ าใสํขวด  ท าความสะอาดห๎องเรียน  เลือกใช๎เสื้อผ๎า  ซํอมแซมเสื้อผ๎าด๎วยการเนา  
ประกอบอาหาร  เก็บรักษาอาหาร  ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ  บ ารุงรักษาของเลํนและซํอมแซมของ
ใช๎สํวนตัว  ประดิษฐ์ของใช๎ในโอกาสตํางๆ  โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น  เลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์  จัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยการน ากลับมาใช๎ซ้ า  ค๎นหาข๎อมูลอยํางมี
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ขั้นตอน  น าเสนอข๎อมูลลักษณะตํางๆ  ดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใช๎ทักษะ
กระบวนการท างานอยํางเป็นขั้นตอนการจัดการ  กระบวนการแก๎ปัญหา  การท างานรํวมกัน  การ
แสวงหาความรู๎  ท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และสํวนรวม  ตลอดจนรู๎จักสร๎างองค์
ความรู๎ด๎วยตนเอง 
  เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดเจตคติที่ดีตํอการท างาน  มีความสะอาด  รอบคอบ  และอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมในการท างาน  ตลอดจนน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
  
รหัสตัวชี้วัด 
ง  ๑.๑    ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ง  2.1    ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3  
ง  ๓.๑    ป.3/1 , ป.3/2  
      รวมท้ังหมด   8   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 14101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                             เวลา 40 ชั่วโมง    
*************************************************************************** 

ศึกษา  อธิบายและเข๎าใจเหตุผลในการท างานให๎บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ตามล าดับขั้นตอน  
เข๎าใจพลังงานและทรัพยากรในการท างาน  ศึกษาความหมายและความส าคัญของอาชีพ 

ปฏิบัติ  ใช๎และสร๎าง  โดยใช๎ทั กษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะ
กระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการแก๎ปัญหา  การท างาน  ใช๎ทักษะที่จ า เป็น  
ประสบการณ์  เห็นแนวทางในอาชีพ  ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
 เพ่ือให๎มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน  ทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อม  เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัวด๎วยความซ่ือสัตย์  อดทน  ขยัน  ประหยัด  
รับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีตํออาชีพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง1.1 ป.4/1, ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
ง2.1 ป.4/1 
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 รวมท้ังหมด 5   ตัวชี้วัด    
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 15101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                               เวลา   40  ชั่วโมง    
*************************************************************************** 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบายเหตุผลในการท างานแตํละขั้นตอนถูกต๎องตามกระบวนการท างาน  
ใช๎ทักษะการจัดการท างานอยํางเป็นระบบ  ประณีตและมีความคิดสร๎างสรรค์  ปฏิบัติตนอยํางมี
มารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว  มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยําง
ประหยัดและค๎ุมคํา  ส ารวจ  ค๎นหา  รวบรวมข๎อมูลที่เก่ียวกับอาชีพ ตํางๆ ในชุมชน  ระบุความ
แตกตํางของอาชีพ 

โดยใช๎กระบวนการท า งาน  กระบวนการปฏิ บัติ    กระบวนการ คิดวิเคราะห์และ
กระบวนการท างานกลุํม 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการท างาน  และ
น าความรู๎ที่เรียนไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีจริยธรรม  
คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม  และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  โดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
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ง1.1 ป.5/1, ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
ง2.1 ป.5/1 , ป.5/2 
     รวมท้ังหมด  6   ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 16101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                              เวลา 80 ชั่วโมง    
***************************************************************************              

ศึกษา  อภิปรายแนวทางการท างานและปรับปรุงการท างานแตํละขั้นตอน โดยใช๎ทักษะการ
จัดการในการท างานอยํางเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร๎างสรรค์ ปฏิบัติตนอยํางมีมารยาทใน
การท างานกับสมาชิกในครอบครัว  มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางประหยัดและ
ค๎ุมคําอธิบายสํวนประกอบของเทคโนโลยีเพ่ือสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตามความสนใจอยํางปลอดภัย โดย
ก าหนดปัญหาหรือความต๎องการ รวบรวมข๎อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถํายทอดความคิด เป็น
ภาพรําง 3 มิติ แผนที่ความคิด ลงมือสร๎างและประเมินผลอยํางเป็นกระบวนการ 

น าหลักการเบื้องต๎นของการแก๎ปัญหามาใช๎ในการแก๎ปัญหาอยํางเหมาะสม  ใช๎คอมพิวเตอร์
ในการค๎นหาข๎อมูล  เก็บรักษาข๎อมูลในรูปแบบส าเนาถาวร สื่อบันทึกอยํางเหมาะสม  เลือกน าเสนอ
ข๎อมูลที่ส่ือความหมายได๎ชัดเจนโดยเลือกใช๎ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เหมาะสม เข๎าใจงํายส ารวจตนเองใน
ด๎านความสนใจ ความสามารถ ทักษะ ที่ มีความสัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ และมีคุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ โดยใช๎กระบวนการการท างาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
กระบวนการท างานกลุํม 
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 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการท างาน 
และน าความรู๎ที่เรียนไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม 
คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม   โดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
  
รหัสตัวชี้วัด 
ง1.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ง2.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ง3.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 
ง4.1 ป.6/1 , ป.6/2 
   รวมท้ังหมด    13   ตัวชี้วัด    
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                       ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ 11101 ภาษาอังกฤษ            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1            เวลา  120  ชั่วโมง 
******************************************************************************************* 
 อธิบายการใช้และปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน ระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษร และ

สระของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย อ่านออกเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
เลือกภาพตามความหมา ยของค า และกลุ่มค าที่ ฟังเก่ียวกับเรื่องตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน 

สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร  เครื่องด่ืมและนันทนาการ ในวงค าศัพท์ที่ เป็นรูปธรรมประมาณ  150 - 
200 ค า  ตอบค าถามจากการฟังบทอ่านเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว  หรือนิทานที่มีภาพประกอบ พูดโต้ตอบ
บทสนทนาด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ พูดสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ในการสนทนาทักทาย กล่าวลา 

ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง  บอกความต้องการง่ายๆ  ของตนเอง  พูด
ขอและให้ข้อมูลง่ายๆด้วยค าศัพท์  ส านวนภาษา และประโยคเก่ียวกับตนเอง  และเรื่องใกล้ตัว  พูด

และท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์เก่ียวกับเทศกาลส าคัญ
ของเจ้าของภาษา และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกค าศัพท์ที่
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เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืน ฟัง / พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือรวบรวมค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล การอภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครสั้น และทักษะ

กระบวนการท างานกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการสื่อสาร  มีความคิดสร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการ

เรียนภาษาอังกฤษ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน และมี
จิตสาธารณะโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

รหัสตัวช ีว้ ัด 
ต 1.1  ป .1/1 , ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ต 1.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 

ต 1.3  ป.1/1 
ต 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

ต 2.2  ป.1/1 
ต 3.1  ป.1/1 
ต 4.1  ป.1/1 

ต 4.2  ป.1/1 
        รวมทัง้หมด  16  ตัวช ี้ว ัด 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ 12101 ภาษาอังกฤษ            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2            เวลา  120  ชั่วโมง 

****************************************************************************************** 
 ใช้และปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน ระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษร และสระของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย อ่านออกเสียงค า สะกดค า และอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของค า  กลุ่มค า ประโยคเด่ียวที่ฟังเก่ียวกับตนเอง  
ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล้อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  และนันทนาการเป็นวงศ์ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม

สะสมประมาณ  250-300  ค า ตอบค าถามจากการฟังประโยคบทสนทนา  นิทานที่มีภาพประกอบ  
พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง จากบทสนทนาที่ใช้ในการ

ทักทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง  บอกความต้องการง่ายๆของตนเอง
ด้วยค าศัพท์  ส านวนภาษา  และประโยคตามแบบที่ฟัง พูดและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตัว
และเรื่องใกล้ตัว  พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   บอกชื่อและค าศัพท์ที่

เก่ียวกับเทศกาลวันส าคัญของเจ้าของภาษา  และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสม
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กับวัย  บอกค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ฟัง/พูด  ในสถานการณ์ง่ายๆที่ เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน  ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล การอภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครสั้น และทักษะ

กระบวนการท างานกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการสื่อสาร  มีความคิดสร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการ

เรียนภาษาอังกฤษ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน และมี
จิตสาธารณะโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

รหัสตัวช ี้ว ัด 

ต 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ต 1.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 

ต 1.3  ป.2/1 
ต 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 

ต 2.2  ป.2/1 
ต 3.1  ป.2/1 
ต 4.1  ป.2/1 

ต 4.2  ป.2/1 
         รวมทั้งหมด  16  ตัวช ี้ว ัด 
 

                                   ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ 13101  ภาษาอังกฤษ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3              เวลา 120 ชั่วโมง 

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

 ใช้และปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้องที่ฟังหรืออ่านที่ใช้ในห้องเรียน  อ่านออกเสียงค า  
กลุ่มค า  ประโยคเด่ียว  บทพูดเข้าจังหวะ  การสะกดค า  และการใช้พจนานุกรม  เลือก/ระบุภาพหรือ
สัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค า  ประโยคเด่ียวท่ีฟังเก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  

สิ่งแวดล้อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  และนันทนาการเป็นวงศ์ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมสะสมประมาณ  350- 
450 ตอบค าถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค  บทสนทนา  นิทานที่มีภาพประกอบหรือเรื่องราวท่ี

ส าคัญในท้องถิ่น  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ ฟัง  ด้วยบท
สนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ  และประโยค  ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง  
บอกความต้องการ  บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  

พูดขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  เพ่ือนบุคคลใกล้ตัว  และเรื่องใกล้ตัว  ด้วยค าศัพท์  ส านวนภาษา  
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และประโยคตามแบบที่ฟัง จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล  สัตว์  และสิ่งของตามแบบที่ฟัง
หรืออ่าน  พูดและท าท่าทางประกอบ  ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและ

ค าศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล / วันส าคัญ / งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกต่างของตัวอักษร  ค า  กลุ่มค า  

และประโยคง่ายๆของเจ้าของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  และบอกค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน  ฟัง / พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรวบรวมค าศัพท์
ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล การอภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครสั้น และทักษะ

กระบวนการท างานกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการสื่อสาร  มีความคิดสร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการ

เรียนภาษาอังกฤษ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน และมี
จิตสาธารณะโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
รหัสตัวช ี้ว ัด 

ต 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ต 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 

ต 1.3  ป.3/1,ป.3/2 
ต 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ต 2.2  ป.3/1 

ต 3.1  ป.3/1 
ต 4.1  ป.3/1 

ต 4.2  ป.3/1 
    รวมท้ังหมด  18 ตัวชี้วัด 
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                                       ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ 14101 วิชาภาษาอังกฤษ                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                                         เวลา  80  ชั่วโมง 

*************************************************************************** 
ใช๎และปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร๎องและค าขออนุญาตที่ใช๎ในห๎องเรียน  ค าแนะน าในการเลํน

เกม  การวาดภาพหรือการท าอาหารและเครื่องด่ืมที่ฟังหรืออําน  อํานออกเสียงค า  กลุํมค า  ประโยค  
ข๎อความ  บทพูดเข๎าจังหวะ  การสะกดค า  และการใช๎พจนานุกรม  เลือก/  ระบุภาพหรือสัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของกลุํมค า  ประโยคเด่ียว  และข๎อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออําน  
เก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล๎อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  เวลาวําง  และนันทนาการ  
สุขภาพและสวัสดิการ  การซ้ือ-ขาย  และลมฟูาอากาศ  และเป็นวงค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรมสะสมประมาณ  450 - 700  ค า  ตอบค าถามเก่ียวกับใจความส าคัญของเรื่องจากการฟัง
และอํานประโยค  บทสนทนา  และนิทานที่มีภาพประกอบ  พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวําง
บุคคลด๎วยบทสนทนาที่ใช๎ในการทักทาย  กลําวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  การพูดแทรกอยํางสุภาพ  
ประโยค/ข๎อความที่ใช๎แนะน า  ขอและให๎ข๎อมูลตนเอง  ครอบครัว  เพ่ือน  บุคคล  สัตว์  สิ่งใกล๎ตัว  
และแหลํงทํองเที่ยวในท๎องถิ่น  เครื่องหมายวรรคตอน  ส านวนการตอบรับ  แสดงความต๎องการของ
ตนเองและ  ขอความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆ  แสดงความรู๎สึกตามแบบที่ฟัง แสดงความคิดเห็น
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา   76 

 

เก่ียวกับเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว  และกิจกรรมตํางๆ  พูด/ วาดภาพ  แสดงความสัมพันธ์ของ 
สิ่งตํางๆ ใกล๎ตัวตามแบบที่ฟังหรืออําน  พูดและท าทําประกอบอยํางสุภาพตามมารยาทสังคม  และ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ตอบค าถาม  ค าศัพท์และข๎อมูล  บอความเหมือน/ความแตกตําง
เก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยูํงํายๆ ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับ
ของไทย  เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาสมกับวัย  บอกความแตกตํางของเสียง
ตัวอักษร  ค า  กลุํมค า  ประโยค  และข๎อความของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  ค๎นคว๎า  
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน  และน าเสนอด๎วยการพูด/ การเขียน  ฟังและ
พูด/ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและ
รวบรวมค าศัพท์  ข๎อมูลที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัวจากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษาด๎านการฟัง  พูด  อําน  และเขียนในการสื่อสารระหวําง
บุคคล  การอภิปราย  การถามตอบ  การแสดงบทบาทสมมติ  การแสดงละครสั้น  และทักษะ
กระบวนการท างานกลุํม 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  มีสมรรถนะในการสื่อสาร  มีความคิดสร๎างสรรค์  การ
แก๎ปัญหา  สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสมกับวัยเห็นความส าคัญของการ
เรียนภาษาอังกฤษ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านมีวินัย ใฝุเรียนรู๎  มํุงม่ันในการท างาน  
และมีจิตสาธารณะ  โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
ต 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5  
ต 1.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ต 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   
ต 2.2 ป.4/1, ป.4/2  
ต 3.1 ป.4/1  
ต 4.1 ป.4/1  
ต 4.2 ป.4/1 

รวมท้ังหมด   20   ตัวชี้วัด 
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                                     ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ 15101  ภาษาอังกฤษ                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                         เวลา  80  ชั่วโมง 

*************************************************************************** 
ใช๎และปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าขออนุญาตที่ใช๎ในห๎องเรียน  ภาษาทําทาง  และ

ค าแนะน าในการเลํนเกม  การวาดภาพหรือการท าอาหารและเครื่องด่ืม  หรือที่มี  1-2  ขั้นตอนที่ฟัง
หรืออําน  อํานออกเสียงประโยค  ข๎อความ  และบทกลอนสั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน  และการใช๎
พจนานุกรม  ระบุ/ วาดรูป  สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของกลุํมค า  ประโยค
ผสม  ข๎อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออําน  เก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล๎อม  อาหาร  
เครื่องด่ืม  เวลาวําง และนันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ  การซ้ือ-ขาย  และสมฟูาอากาศ  เป็นวง
ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมสะสมประมาณ  750 – 950  ค า  บอกใจความส าคัญและตอบ
ค าถามจากการฟังและอํานประโยค บทสนทนา  นิทาน  เรื่องสั้น  หรือเรื่องราวส าคัญๆ ในท๎องถิ่น  
พูด/ เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคล  ด๎วยบทสนทนา  ที่ใช๎ทักทาย  กลําวลา  ขอบคุณ  ขอ
โทษ  ชมเชย  การพูดแทรกอยํางสุภาพ  ประโยค  ข๎อความ การแนะน า  การขอ/ ให๎ข๎อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัว  บุคคล  สัตว์  สถานที่  และเรื่องใกล๎ตัวและกิจกรรมตํางๆ   และส านวน 
การตอบรับ  แสดงความต๎องการ  ขอความชํวยเหลือ  และปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือใน
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สถานการณ์งํายๆ  แสดงความรู๎สึก  ความคิดเห็น  เก่ียวกับกิจกรรมและเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว  พร๎อมทั้ง
ให๎เหตุผลสั้นๆ ประกอบ  เขียนภาพ  แผนผัง  และแผนภูมิ  แสดงข๎อมูลตํางๆ ตามที่ฟังหรืออําน  ใช๎
ถ๎อยค า  น้ าเสียง  และกิริยาทําทางอยํางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  
ตอบค าถาม/ บอกความส าคัญ  ความเหมือนและความแตกตํางของบเทศกาล/ ส าคัญ/ งานฉลอง  
และชีวิตความเป็นอยูํงํายๆ ของเจ๎าของภาษากับของไทย  เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ  บอกความเหมือน/ ความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎
เครื่องหมายวรรคตอน  การล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  
ค๎นคว๎า  รวบรวมค าศัพท์ท่ีเก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนจากแหลํงการเรียนรู๎  และน าเสนอด๎วย
การพูด/ การเขียน  ฟัง  พูด  และอําน/ เขียนในสถานการณ์ตํางๆ เกิดขึ้นในห๎องเรียนและ
สถานศึกษา  ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและรวบรวมค าศัพท์  ข๎อมูลจากสื่อ  และแหลํงการ
เรียนรู๎ตํางๆ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษาด๎านการฟัง  พูด  อําน  และเขียนใน การสื่อสารระหวําง
บุคคล  การอภิปราย  การถามตอบ  การแสดงบทบาทสมมติ  การแสดงละครสั้น  และทักษะ
กระบวนการท างานกลุํม 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  มีสมรรถนะในการสื่อสาร  มีความคิดสร๎างสรรค์  การ
แก๎ปัญหา  สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสมกับวัยเห็นความส าคัญของการ
เรียนภาษาอังกฤษ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านมีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  มํุงม่ันในการท างาน  
และมีจิตสาธารณะ  โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ต 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ต 1.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ต 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3   
ต 2.2 ป.5/1, ป.5/2  
ต 3.1 ป.5/1  
ต 4.1 ป.5/1  
ต 4.2 ป.5/1 

รวมท้ังหมด 20 ตัวชี้วัด 
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                                     ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ 16101 ภาษาอังกฤษ                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                                    เวลา  80  ชั่วโมง 

******************************************************************************************* 
 ใช้และปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าอนุญาต  ภาษาท่าทาง  และค าแนะน าใน การเล่นเกม  
การวาดภาพ  การท าอาหารและเครื่องด่ืม  และการประดิษฐ์ที่ฟังและอ่าน  หรือที่มี  2 -3  ขั้นตอน  
อ่านออกเสียงข้อความ  นิทานและบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน  และการใช้พจนานุกรม  
เลือกระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย  และความหมายที่
อ่านเก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล้อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  เวลาว่างและนันทนาการ  
สุขภาพและสวัสดิการ  การซ้ือ-ขาย  และลมฟ้าอากาศ  เป็นวงค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม
สะสมประมาณ 1,050 - 1,200  ค า  บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค  
บทสนทนา  นิทาน  และเรื่องเล่าในท้องท้องถิ่น  พูด/ เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วย
ค าศัพท์  บทสนทนา  ประโยค/ ข้อความ  ส านวนภาษา  ที่ใช้ในการกล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  
ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  และการแนะน าตนเอง  เพ่ือน บุคคลใกล้ตัว  และส านวนการตอบรับ  
แสดง ความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ      ตอบรับและให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ    
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การขอและให้ข้อมูล  แสดงความรู้สึก  แสดงความคิดเห็น  เก่ียวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  เพ่ือน  
ครอบครัว  เรื้องใกล้ตัวหรือสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ  เขียนค า  
กลุ่มค า  และประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ 
ที่ฟังหรืออ่าน  ใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ให้ข้อมูล  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างเก่ียวกับเทศกาล/วัน
ส าคัญ/ งานฉลอง/ ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน/  ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างของประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย  ค้นคว้า  สืบค้น  รวบรวมค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องใกล้ตัวหรือเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้  และน าเสนอด้วยการพูด/ การเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนใน การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล  การอภิปราย  การถามตอบ  การแสดงบทบาทสมมติ  การแสดงละครสั้น  และทักษะ
กระบวนการท างานกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการสื่อสาร  มีความคิดสร้างสรรค์  การ
แก้ปัญหา  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของ
การเรียนภาษาอังกฤษ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย      ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันใน 
การท างาน  และมีจิตสาธารณะ  โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป.6/1,ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
ต 1.2 ป.6/1,ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 

ต 1.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ต 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

ต 2.2 ป.6/1, ป.6/2 
ต 3.1 ป.6/1  
ต 4.1 ป.6/1 

ต 4.2 ป.6/1 
รวมทัง้หมด  20 ตัวช ี้วดั 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง 

ส11231  หน้าท่ีพลเมือง1         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                     เวลา  40   ชั่วโมง 
***************************************************************************    

ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารการทักทาย
ด๎วยวาจาและยิ้มแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอพํอแมํและญาติผู๎ใหญํ       เห็นความส าคัญของ
ภาษาไทยปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝุหาความรู๎
ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเองเข๎ารํวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการออมและการประหยัด
หลักการทรงงานในเรื่องการประหยัดความเรียบงํายได๎ประโยชน์สูงสุดความซ่ือสัตย์สุจริตและจริงใจ
ตํอกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู๎ มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต
ขยันหม่ันเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
ปฏิบัติตนตามข๎อตกลงกติกาและหน๎าที่ท่ีต๎องปฏิบัติในห๎องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาดการ
รักษาของใช๎รํวมกันและการสํงงานปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
ห๎องเรียนในเรื่องการเชื่อฟังค าสั่งสอนของพํอแมํญาติผู๎ใหญํและครูปฏิบัติตนเป็นผู๎ มีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระท าของตนเองยอมรับความเหมือนและความแตกตํางของตนเองและผู๎ อ่ืนในเรื่องเชื้อชาติภาษา
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เพศสุขภาพความพิการความสามารถถิ่นก าเนิดฯลฯยกตัวอยํางความขัดแย๎งในห๎องเรียนในกรณีความ
คิดเห็นไมํตรงกันการละเมิดสิทธิของผู๎อ่ืนและเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัย
ในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
          โดยใช๎กระบวนการคิดกระบวนการกลุํมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
และกระบวนการแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซ่ึงความเป็นไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดม่ันในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติสามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเองโดยน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในครอบครัว 
3. เห็นความส าคัญของภาษาไทย 
4. เข๎ารํวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง 
6. ปฏิบัติตนตามข๎อตกลงกติกาและหน๎าที่ท่ีต๎องปฏิบัติในห๎องเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห๎องเรียน 
8. ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางของตนเองและผู๎อ่ืน 
9. ยกตัวอยํางความขัดแย๎งในห๎องเรียนและเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

           รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
 

                                 ค าอธิบายรายวิชาเติมหน้าท่ีพลเมือง 
ส12232  หน้าท่ีพลเมือง 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                        เวลา  40 ชั่วโมง 
***************************************************************************   
 ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทยในเรื่องการพูดด๎วยถ๎อยค าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอํอนน๎อม
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในโรงเรียนเห็นประโยชน์ของการแตํงกายด๎วยผ๎าไทยปฏิบัติตน
เป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเองเข๎ารํวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความขยันและความอดทนหลักการทรงงานใน
เรื่องการพ่ึงตนเองและรู๎รักสามัคคีและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระท าของตนเองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และหน๎าที่ท่ีต๎องปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องการแตํงกายการ
เข๎าแถว การดูแลพ้ืนที่ท่ีได๎รับมอบหมายปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห๎องเรียนและ
โรงเรียนในเรื่องการเป็นผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดีหน๎าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเองยอมรับความเหมือนและความแตกตํางของตนเองและผู๎อ่ืนในเรื่องเชื้อชาติภาษา
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เพศสุขภาพความพิการความสามารถถิ่นก าเนิดฯลฯยกตัวอยํางความขัดแย๎งในโรงเรียนในกรณีหน๎าที่และ
ความรับผิดชอบและการใช๎ของสํวนรวมและเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต อดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช๎กระบวนการคิดกระบวนการกลุํมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซ่ึงความเป็นไทยแสดงออกถึงความ
รักชาติยึดม่ันในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน
อยํางสันติสามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเองโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทย 
 2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในโรงเรียน 
 3. เห็นประโยชน์ของการแตํงกายด๎วยผ๎าไทย 
 4. เข๎ารํวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน๎าที่ท่ีต๎องปฏิบัติในโรงเรียน 
 7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห๎องเรียนและโรงเรียน 
 8. ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางของตนเองและผู๎อ่ืน 
 9. ยกตัวอยํางความขัดแย๎งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี 
 10. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 
        รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
                                ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง 
 ส13233  หน้าท่ีพลเมือง 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    เวลา  40    ชั่วโมง 
***************************************************************************     
 ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทยในเรื่องการต๎อนรับผู๎มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในชุมชนเห็นคุณคําของภูมิปัญญาท๎องถิ่นในเรื่องตํางๆ
ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนและยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท าของตนเองเข๎ารํวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน
ตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความซ่ือสัตย์และความเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีสํวนรํวม
และความเพียร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซ่ือสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า
ของตนเองปฏิบัติตนตามข๎อตกลงกติกากฎระเบียบและหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติในห๎องเรียนและโรงเรียน
ในเรื่องการใช๎และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช๎และสถานที่ของสํวนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่
ในฐานะสมาชิกที่ดี ของห๎องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช๎สิทธิและหน๎าที่และการใช๎เสรีภาพอยําง
รับผิดชอบมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆของห๎องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู๎ มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเองยอมรับความเหมือนและความแตกตํางระหวํางบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษา     เพศ 
สุขภาพ ความพิการความสามารถถิ่นก าเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยูํรํวมกับผู๎ อ่ืนอยํางสันติและพ่ึงพา
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ซ่ึงกันและกันด๎วยการไมํรังแกไมํท าร๎ายไมํล๎อเลียนชํวยเหลือซ่ึงกันและกันและแบํงปันยกตัวอยํางความ
ขัดแย๎งในชุมชนในกรณีการใช๎สาธารณสมบัติและการรกัษาสิ่งแวดล๎อมและเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวธิี
ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 
 โดยใช๎กระบวนการคิดกระบวนการกลุํมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
และกระบวนการแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซ่ึงความเป็นไทยแสดงออกถึงความ
รักชาติยึดม่ันในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูํรํวมกับ
ผู๎อ่ืนอยํางสันติสามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเองโดยน าหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทย 
 2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในครอบครัว 
 3. เห็นความส าคัญของภาษาไทย 
 4. เข๎ารํวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ปฏิบัติตนตามข๎อตกลงกติกาและหน๎าที่ท่ีต๎องปฏิบัติในห๎องเรียน 
 7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห๎องเรียน 

8. ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางของตนเองและผู๎อ่ืน 
 9. ยกตัวอยํางความขัดแย๎งในห๎องเรียนและเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี 
 10. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 
 รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
                                 ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง 
ส14234  หน้าท่ีพลเมือง 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    เวลา  40 ชั่วโมง      
*************************************************************************** 

เห็นคุณคําและปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทยในพิธีการตําง ๆ ในเรื่องการกลําวค าต๎อนรับ การ
แนะน า ตัวเองและแนะน าสถานที่ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอผู๎ท าประโยชน ในสังคม มีสํวน
รํวมในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยในท๎องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นผู๎ มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์
สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจาก การกระท าของตนเอง เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในเรื่องการใช๎สินค๎าไทย ดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติ ตนตามพระราชจริย
วัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีวินัยและการขํมใจ หลักการ ทรง
งาน ในเรื่องประโยชนสวนรวมและพออยูํพอกิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็น
ผู๎มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝุหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่ 
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง มีสํวนรํวมในการสร๎างและปฏิบัติตามข๎อตกลง กติกา
ของห๎องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การรักษา ของใช๎รํวมกันและการสํงงาน โด ยใช๎
กระบวนการมีสํวนรํวมในการสร๎างข๎อตกลง กติกาด๎วยหลักเหตุผลและยึดถือ ประโยชน สวนรวม 
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห๎องเรียน ในเรื่องการเป็นผู๎ น า 
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และการเป็นสมาชิกที่ดี การมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน และการปฏิบัติตามเสียงข๎างมาก
และยอมรับ เสียงข๎างน๎อย มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและ
ห๎องเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝ หา
ความรู ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจาก การกระท าของตนเอง ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกตํางระหวํางบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด 
สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในเรื่อง การไม รังแก ไมท า
ร๎าย ไมล๎อเลียน ชํวยเหลือซ่ึงกันและกันและแบํงปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในท๎องถิ่น ในกรณี
การใช๎สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล๎อม และเสนอแนวทางการแกปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตน 
เป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ
และ กระบวนการแกปัญหา  

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว ซ่ึงความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีป ระชาธิปไตย อยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ สามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง โดยน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
ผลการเรียนรู  

1. เห็นคุณคําและปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทย  
2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอผู๎ท าประโยชนในสังคม  
3. มีสํวนรํวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
4. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน  

               พระมหากษัตริย์  
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. มีสํวนรํวมในการสร๎างและปฏิบัติตามข๎อตกลง กติกาของห๎องเรียน  
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ  
   ครอบครัว และห๎องเรียน  
8. ยอมรับและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  
9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในท๎องถิ่นและเสนอแนวทางการแกปัญหาโดยสันติวิธี  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง  
รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง 
ส15235  หน้าท่ีพลเมือง 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    เวลา  40  ชั่วโมง 
*************************************************************************** 

เห็นคุณคําและปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และ
การต๎อนรับผู๎มาเยือนรู คุณคํา ใช๎อยํางประหยัด ค๎ุมคําและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม     มีสํวนรํวมในศิลปวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์
สุจริต ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง เห็นคุณคําและแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด๎วยการใช๎สินค๎าไทย ดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตาม พระราช  
จริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและความ
สามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องการท าตามล าดับขั้นและท างานอยํางมีความสุข และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน  
ใฝุหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง มีสํวนรํวมในการสร๎าง
และปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด การรักษา ของใช๎รํวมกันและ
การดูแลพ้ืนที่ท่ีไดรับมอบหมาย โดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมในการสร๎าง       กฎ ระเบียบ ด๎วยหลัก
เหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ของการเป็นสมาชิกที่ ดีของห๎องเรียน 
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และโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกต๎องและหลักเหตุผล การยึดถือประ
โยชน ของสํวนรวมเป็นส าคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มีสํวนรํวมและรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจ ในกิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู๎ มีวินัยในตนเอง ในเรื่ องความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร  อดทน ใฝุหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท๎องถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ศาสนาและสิ่งแวดล๎อม อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติและพ่ึงพากัน ด๎วยการเคารพซ่ึงกันและกัน ไมแสดง
กิริยา วาจาดูหม่ินผู๎อ่ืน ชํวยเหลือซ่ึงกัน และกัน และแบํงปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในภูมิภาค
ของตนเอง ในเรื่องการจัดการทรัพยากร และ การขัดแย๎งทางความคิด และเสนอแนวทางการแก
ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู๎ มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง  ความซ่ือสัตย์สุจริต ความอดทน และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
               โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการกลุม    กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการเผชิญ
สถานการณ และ กระบวนการแกปัญหา  

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว ซ่ึงความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติสามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง โดยน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
ผลการเรียนรู  

1. เห็นคุณคําและปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทไทย  
2. รูคุณคําและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
3. มีสํวนรํวมในศิลปวัฒนธรรมไทย  
4. เห็ นคุณคํา และแสดงออกถึ งความรักชาติ  ยึ ดม่ันในศา สนา และเทิ ดทูนสถาบั น     

               พระมหากษัตริย์  
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. มีสํวนรํวมในการสร๎างและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน  
7. ปฏิบั ติตนตามบทบาทหน๎าที่ มีสํ วนรํวมและรับผิ ดชอบในการตัดสินใจใน กิจกรรม  

              ของห๎องเรียนและโรงเรียน  
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในท๎องถิ่น และอยูํรํ วมกับผู๎ อ่ืนอยํางสันติ  

              และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  
9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก ปัญหา 

               โดยสันติวิธี  
         10. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง  

รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง 
ส16236  หน้าท่ีพลเมือง6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                      เวลา  40 ชั่วโมง 
*************************************************************************** 

ปฏิบัติตนและชักชวนผู๎อ่ืนให๎มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนาการ
ปฏิบัติตนตามกาลเทศะและการต๎อนรับผู๎มาเยือนมีสํวนรํวมและชักชวนผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีสํวนรํวมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเองเห็นคุณคําและแนะน าผู๎อ่ืนให๎แสดงออกถึงความรักชาติยึดม่ันใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด๎วยการใช๎สินค๎าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสา
ธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระ
บรมราโชวาทในเรื่องความใฝุรู๎ความกตัญญูหลักการทรงงานในเรื่ององค์รวมและท าให๎งํายและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียร
อดทน ใฝุหาความรู๎ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเองปฏิบั ติตนและ
แนะน าผู๎อ่ืนให๎ปฏิบัติตามข๎อตกลงกติกากฎระเบียบของห๎องเรียนและโรงเรียนในการใช๎และดูแลรักษา
สิ่งของเครื่องใช๎วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ของสํวนรวมเห็นคุณคําและปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ของ
การเป็นสมาชิกที่ดีของห๎องเรียนและโรงเรียนด๎วยการเป็นผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดีการยึดถือ
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ประโยชน์ของสํวนรวมเป็นส าคัญการใช๎สิทธิและหน๎าที่การใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบมีสํวนรํวมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ต้ังใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเองยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ศาสนาและสิ่งแวดล๎อมอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติและพ่ึงพากันในเรื่องการเคารพซ่ึงกันและกันไมํแสดง
กิริยาวาจาดูหม่ินผู๎อ่ืนชํวยเหลือซ่ึงกันและกันและแบํงปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในประเทศไทยใน
เรื่องการการละเมิดสิทธิการรักษาสิ่งแวดล๎อมและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู๎
มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช๎กระบวนการคิดกระบวนการกลุํมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซ่ึงความเป็นไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดม่ันในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติสามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเองโดยน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนและชักชวนผู๎อ่ืนให๎มีมารยาทไทย 
 2. มีสํวนรํวมและชักชวนผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 3. มีสํวนรํวมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 4. เห็นคุณคําและแนะน าผู๎อ่ืนให๎แสดงออกถึงความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูน 
              สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           6. ปฏิบัติตนและแนะน าผู๎อ่ืนให๎ปฏิบัติตามข๎อตกลงกติกากฎระเบียบของห๎องเรียนและ โรงเรียน 
           7. เห็นคุณคําและปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน 
              กิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียน 
           8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ 
              และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
           9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยสันติวิ ธี 
          10. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มํุงให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอยํางรอบด๎านเพ่ือ

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน แบํงเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎รู๎จักตนเอง รู๎รักษ์
สิ่งแวดล๎อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก๎ปัญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด๎านการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตนได๎อยํางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชํวยให๎ครูรู๎จักและเข๎าใจผู๎เรียนทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ชํวยเหลือและให๎ค าปรึกษาแกํผู๎ปกครองในการมีสํวนรํวมพัฒนาผู๎เรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มํุงพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู๎น าผู๎ตามที่
ดี ความรับผิดชอบ การท างานรํวมกัน การรู๎จักแก๎ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ชํวยเหลือแบํงปันกัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให๎สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนได๎ปฎิบัติด๎วยตนเองในทุกขั้นตอน ได๎แกํ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน 
ปฎิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน๎นการท างานรํวมกันเป็นกลุํมตามความเหมาะสม
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และสอดคล๎องกับวุฒิภาวะของผู๎เรียน บริบทของสถานศึกษาและท๎องถิ่น กิจกรรมนักเรียน 
ประกอบด๎วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชา
ทหาร 

2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียน 

บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม ชุมชน และท๎องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือ
แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตํอสังคม มีจิตสาธารณะ เชํน กิจกรรมอาสาพัฒนา
ตํางๆ กิจกรรมสร๎างสรรค์สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 เกณฑ์การจบการศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น      

๓ ระดับ คือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 1. ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ตาม
โครงสร๎างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2. ผู๎เรียนมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผํานเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
          3. ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 4. ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 5. ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
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คณะผู้จัดท า 

ประกอบด้วย 
นางนิรมล  วิบูลมงคล ผู๎อ านวยการสถานศึกษา           ประธานกรรมการ 
นางรัชนี   วรรณศิริ  รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ  
จ.อ.หญิงวัชรี  โชติรัตน์  รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
นางสาวรวมผล  นกดารา  ครู    กรรมการ 
นางสาวภูษณิศา  ค าสิงห์  ครู    กรรมการ 
นางสาวบุษกร               แดงโพธิชา ครู    กรรมการ 
นายพรชัย  ม่ังประสิทธ์ิ ครู    กรรมการ 
นางสาวสิริมาส  ชัยศิริพานิช ครู    กรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ   พํุมรินทร์ ครู    กรรมการ 
นางพิมพ์วิมน  สุขประเสริฐ ครู    กรรมการ 
คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)   กรรมการ 
นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม           รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
นางสุภาภรณ์              ศรีวรนันท์        ครู                             กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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