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ประกาศโรงเรียนตลาดสำรอง 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
                      ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่  ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น เพ่ือให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการ
การศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการทดลองกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยังจังหวัด โดยมีระบบและกลไก
การบริหารจัดการพื้นที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป 
ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดทำกรอบสมรรถนะการเรียนรู้และ
ฝึกอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา และให้ปรับใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

                       ทั้งนี้ หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่  ๒๒  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  โรงเรียนตลาดสำรองจึงประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะดังกล่าว  ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                 
          
           (นายสมเกียรติ  วอนเพียร)           (นายชาติกุลพล  สมยาภักดี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดสำรอง 
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คำนำ 
 
 
                 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ประสบปัญหาเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ
วัดผลประเมินผล ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำกรอบหลักสูตร
ฐานสมรรถนะการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา และให้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะช่วยให้ครูพัฒนาผู้เรียนที่
มีความพร้อมแตกต่างกันได้พัฒนาไปตามลำดับขั้น  
                 โรงเรียนตลาดสำรอง ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามจุดเด่น/วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนตลาดสำรองเป็นองค์คุณภาพ 
จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ผสานนวัตกรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีคุณธรรม จริยธรรม ชุมชนให้ความร่วมมือและเชื่อม่ัน” ขอขอบคุณ คณะทำงานการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดทำจนประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อผู้เรียน 
 
 
                                                                            

                                                 (นายชาติกุลพล   สมยาภักดี) 
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดสำรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ค 

 

 
สารบัญ 

  
   หน้า 

ประกาศโรงเรียนตลาดสำรองเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑..................................................................... .. 

ก 

คำนำ........................................................................................................................................... .............................. ข 
ส่วนที่ ๑  ความนำ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ๑ 
 วิสัยทัศน์โรงเรียน ........................................................................................................................................ ๔ 
 พันธกิจ.......................................................................................... ............................................................... ๔ 
 เป้าประสงค.์................................................................................................ ................................................. ๔ 
 หลักการ....................................................................................................................................................... ๔ 
 กรอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน....................................................................................... .......................... ๕ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์...........................................................................................................................  ๗ 
 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา................................................................................ ............................................. ๗ 
   
ส่วนที่ ๒ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา………………………………………………………………………………………………….. ๙ 
 โครงสร้างเวลาเรียน......................................................... ............................................................................ ๙ 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี.............................................................................................................................. . ๑๑ 
  โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑...........................................................................................  ๑๑ 
  โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 2....................................................................................... .... ๑๒ 
  โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 3........................................................................................... ๑๓ 
  โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4....................................................................................... .... ๑๔ 
  โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5........................................................................................... ๑๕ 
  โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6....................................................................................... .... ๑๖ 
     
ส่วนที่ 3 คำอธิบายรายวิชา....................................................................................................................................  ๑๗ 
 รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย........................................................................................... ๑๗ 
  ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย.......................................................................................................................... ๑๘ 
  ท๑๒๑๐๑  ภาษาไทย.......................................................................................................................... ๑๙ 



 

 

ง 

 

  ท๑๓๑๐๑  ภาษาไทย.......................................................................................................................... ๒๑ 
  ท๑๔๑๐๑  ภาษาไทย.................................................................................................................. ........ ๒๓ 
  ท๑๕๑๐๑  ภาษาไทย.......................................................................................................................... ๒๔ 
  ท๑๖๑๐๑  ภาษาไทย.......................................................................................................................... ๒๖ 
 รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์....................................................................................... ๒๘ 
  ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์...................................................................................................................... ๒๙ 
  ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์...................................................................................................................... ๓๐ 
  ค๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์...................................................................................................................... ๓๑ 
  ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์......................................................................................................................  ๓๓ 
  ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์...................................................................................................................... ๓๕ 
  ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์................................................................................................................... ... ๓๖ 
 รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...............................................................  ๓๗ 
  ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...............................................................................................   ๓๘ 
  ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี............................................................................................... ๓๙ 
  ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...............................................................................................   ๔๐ 
  ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี............................................................................................... ๔๑ 
  ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...............................................................................................   ๔๓ 
  ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...............................................................................................   ๔๕ 
 รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม...................................................  ๔๗ 
  ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม................................................................................... ๔๘ 
  ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม................................................................................... ๕๐ 
  ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม................................................................................... ๕๒ 
  ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม................................................................................... ๕๔ 
  ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม................................................................................... ๕๖ 
  ส๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม................................................................................... ๕๘ 
 รายวิชาประวัติศาสตร์............................................................................................................. ..................... ๖๐ 
  ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์................................................................................................................... ๖๑ 
  ส๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์............................................................................................................... .... ๖๒ 
  ส๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์...................................................................................................................  ๖๓ 
  ส๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์............................................................................................................... ....  ๖๔ 



 

 

จ 

 

  ส๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์................................................................................................................... ๖๕ 
  ส๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์...................................................................................................................     ๖๖ 
 รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา....................................................................... ๖๗ 
  พ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา...................................................................................................... ๖๘ 
  พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา...................................................................................................... ๖๙ 
  พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา...................................................................................................... ๗๐ 
  พ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา...................................................................................................... ๗๑ 
  พ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา...................................................................................................... ๗๒ 
  พ๑๖๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา.................................................................................................... ๗๓ 
 รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ................................................................................................. ๗๔ 
  ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ.................................................................................................................................            ๗๕ 
  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ.................................................................................................................................            ๗๖ 
  ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ.................................................................................................................................            ๗๗ 
  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ.................................................................................................................................            ๗๙ 
  ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ.................................................................................................................................            ๘๐ 
  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ.................................................................................................................................             ๘๒ 
 รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ..................................................................................... ๘๓ 
  ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ...................................................................................................................... ๘๔ 
  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ...................................................................................................................... ๘๕ 
  ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ...................................................................................................................... ๘๖ 
  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ...................................................................................................................... ๘๗ 
  ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ...................................................................................................................... ๘๘ 
  ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ...................................................................................................................... ๘๙ 
 รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.............................................................................. ๙๐ 
  อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ......................................................................................................................  ๙๑ 
  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ...................................................................................................................... ๙๒ 
  อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ...................................................................................................................... ๙๓ 
  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ...................................................................................................................... ๙๔ 
  อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ...................................................................................................................... ๙๖ 
  อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ...................................................................................................................... ๙๘ 



 

 

ฉ 

 

 รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง............................................................................................................... .... ๑๐๐ 
  ส๑๑๒๓๑  หนา้ท่ีพลเมือง ๑…………………………………………………………………………………………………. ๑๐๑ 
  ส๑๒๒๓๒  หนา้ท่ีพลเมือง ๒…………………………………………………………………………………………………. ๑๐๓ 
  ส๑๓๒๓๓  หนา้ท่ีพลเมือง ๓…………………………………………………………………………………………………. ๑๐๕ 
  ส๑๔๒๓๔  หน้าที่พลเมือง ๔…………………………………………………………………………………………………. ๑๐๗ 
  ส๑๕๒๓๕  หน้าที่พลเมือง ๕…………………………………………………………………………………………………. ๑๐๙ 
  ส๑๖๒๓๖  หนา้ท่ีพลเมือง ๖…………………………………………………………………………………………………. ๑๑๑ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน......................................................................................................... ......................... ๑๑๓ 
 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้............................................................................................... ................... ๑๑๖ 
     
ส่วนที่ ๔  แนวการวัดผลและประเมินผลการศึกษา...............................................................................................  
     
ส่วนที่ ๕  เกณฑ์การจบการศึกษา.......................................................................................................................... ๑๑๗ 
     
ภาคผนวก................................................................................................................................................................  ๑๑๘ 
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓ / ๒๕๕๑......................................................................................  ๑๑๙ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน...................... ๑๒๑ 
 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน………………………………………………………… ๑๒๒ 
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๑๒๓๙ / ๒๕๖๐................................................................................... ๑๒๔ 
 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐ / ๒๕๖๑………………………………………………….. ๑๒๕ 
 รายการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐ / ๒๕๖๑................... ๑๒๖ 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)........................................ 
๑๒๗ 

 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา………………………………………………………………………………. ๑๒๘ 
 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๙๒๑ / ๒๕๖๑........................................................ ๑๓๐ 
 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๙๒๒ / ๒๕๖๑........................................................ ๑๓๒ 
 หนังสือราชการ เรื่อง การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา........................................................................................................... 
๑๓๔ 

 คำสั่งโรงเรียนตลาดสำรอง ที่ ๒๘ / ๒๕๖๓................................................................................................. ๑๓๖ 
     



 

 

ช 

 

 



 

 

1 
 

ส่วนที่ 1 
ความนำ 

 
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ประสบปัญหา เรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดผล

ประเมินผล ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
กำหนดให้เด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ๓) เรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีตัวชี้วัด จำนวนมาก ไม่สอดคล้อง
ตามหลักพัฒนาการเด็กที่อยู่ในช่วงรอยเชื่อมต่อระหว่างเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา เด็กจะอยู่ในช่ วงระหว่างการ
ปรับตัว ดังนั้นการปรับหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีความ ยืดหยุ่นสูงจะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาเด็กที่มีความพร้อม
แตกต่างกัน มากในช่วงวัยนี้ ได้พัฒนาไปตามลำดับขั้น  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการศึกษาคือ “การเรียนรู้ของผู้เรี ยน” ในการปฏิรูป
การศึกษาให้ประสบความสำเร็จจึงมีความจำเป็นต้อง “ปฏิรูปการเรียนรู้”  ของผู้เรียน ซึ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นมี
องค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน อีกหลายประการ ได้แก่ ๑) ครูผู้สอน ๒) หลักสูตร ๓) การเรียนการสอน และ ๔) 
การวัดและประเมินผล องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการดังกล่าวจะสนับสนุน และ เอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ
เกิดสมรรถนะสำคัญที่สามารถใช้ได้ ในชีวิตจริง สำหรับปัจจัยสำคัญท่ีทำให้ต้องมีการจัดการเรียนรู้มีดังนี้  

๑. การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ในยุคปัจจุบัน และในอนาคต โลกจะเปลี่ยนแปลง เติบโต และเคลื่อนไหว 
อย่างรวดเร็วในทุกมิติ และเป็นไปในทิศทางที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงซึ่งเกิ ดจากหลายเหตุผล โดยเฉพาะเนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทั้งต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
และ ที่สำคัญคือส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในประเด็นดังนี้  

      ◊ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำ ให้บุคคล/ผู้เรียนสามารถเข้าถึง เนื้อหาและข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว การเรียนรู้เนื้อหาจากครูมีความจำ เป็น น้อยลง แต่สิ่งที่ผู้เรียนต้องการมากข้ึนคือการพัฒนา “ทักษะกระบวนการ” 
ที่จะต้องใช้ในการจัดกระทำกับข้อมูลมหาศาลให้มีความหมาย และไปใช้ประโยชน์ แก่ชีวิตของตนเองได้  

      ◊ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า การเดินทางติดต่อไปมาหาสู่กัน และการเชื่อมโยง ผ่านโลกออนไลน์จึงเกิดขึ้นอย่าง
มากมาย หลากหลายช่องทาง คุณลักษณะใหม่ ที่จำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนคือ ความเป็นพลเมืองโลก ทักษะข้ามวัฒนธรรม 
(Cross cultural understanding) การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizen)  

      ◊ การมีข้อมูล สารสนเทศ และ ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาก สิ่งสำคัญ  จำเป็นอีกประการหนึ่งที่บุคคล/ผู้เรียน
ต้องมีคือ เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  

      ◊ ในอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาชีพมากมาย เนื่องจาก ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป 
อาชีพเก่า ๆ หลายอาชีพจะหายไป และ จะมีอาชีพใหม่ ๆ ที่เราไม่รู้จักเกิดขึ้น ที่สำคัญคือ เป็นอาชีพที่เกิดเร็ว และ 
เปลี่ยนแปลงเร็ว จึงต้องเตรียมคนในเรื่องทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

      ◊ ในยุคท่ีมีการแสดงความคิดความเห็นอย่างเสรี และรวดเร็ว ผ่านสื่อต่าง ๆ จึงมักมีแนวคิดหลากหลาย และ
หลายแนวคิดเป็นประเด็น ถกเถียง (Controversial Issue) ไม่อาจลงข้อสรุปได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ การคิด
วิจารณญาณ การวิพากษ์ และวัฒนธรรมแห่งการตั้งคำ ถาม (Questioning Culture) ตลอดจนการทำ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ปรัชญา (Philosophy for Children: P4C) ในการดำรงชีวิต  

      ◊ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ผู้เรียนต้องมีทักษะสำคัญที่จำเป็นในการใช้ชีวิต แม้หลายทักษะจะเป็นทักษะเดิม แต่ต้อง
เพ่ิมความเข้มข้นและความสามารถ ในการนำ ไปใช้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน อีกส่วนหนึ่งเป็นทักษะใหม่ที่ต้องบ่มเพาะ และ
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พัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียน อาทิ ความรอบรู้ด้านการเงิน การเป็นผู้ประกอบการ ความรอบรู้ด้านพลเมือง ทักษะการสร้างสรรค์
และการผลิตนวัตกรรม การคิด เชิงวิพากษ์ การร่วมมือรวมพลัง ความเป็นผู้นำ และความสามารถในการปรับตัว  

๒. ปญัหาสำคัญ รุนแรง ที่เกิดขึ้น  
     ◊ ปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวม ปัญหาที่แสดงถึงความด้อยคุณภาพของการศึกษาและระบบ  การ

เรียนรู้ของผู้เรียน คือ ความด้อยคุณภาพของผู้เรียนทั้งในระดับชาติและ นานาชาติที่มีคุณภาพตํ่าลงจนน่าวิตก รวมทั้งขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่อยู่ ในระดับตํ่าไม่ได้มาตรฐานสากล แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน จากข้อมูลสำคัญคือ 

         ๑) ผลการทดสอบ O-NET ของผู้เรียนพบว่าคุณภาพของผู้เรียน ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในทุกสาระการเรียนรู้ และ
มีแนวโน้มตํ่าลงทุกปี  

         ๒) ผลการสอบ PISA ที่ประเมินเด็กอายุ ๑๕ ปี ทั่วโลกว่ามีความ พร้อมที่จะอยู่ร่วมในสังคมเพียงใด โดยมุ่ง
ทดสอบว่านักเรียนสามารถนำ สิ่งที่ได้ เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิต หรือสถานการณ์จริงได้ หรือไม่ 
ผลการประเมินพบว่าเด็กไทยมีคุณภาพตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยทั้งในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านการอ่าน แสดงให้เห็นว่า
คุณภาพของผู้เรียนไทยยังไม่ได้ มาตรฐานสากล และคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง  

          ๓) ระดับความสามารถของนักเรียนไทยเมื่อเทียบกับชาติต่าง ๆ อยู่ในระดับต่ำมาก เมื่อเทียบกับชาติอ่ืน ๆ 
พบว่า มีนักเรียนถึงร้อยละ ๔๖.๗๕ ที่มีผลการศึกษาตำ่ และมีเพียงร้อยละ ๐.๔๖ เท่านั้น ที่มีผลการศึกษาในระดับสูง  

     ◊ ผลจากการศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน ผลจากการจัดการศึกษาทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และ 
การวัดผลประเมินผล มีข้อค้นพบว่า แม้จะมีผู้เรียนจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จ  มีคุณลักษณะเป็นที่พอใจ แต่เมื่อ
พิจารณาโดยรวมแล้วพบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้  

          ๑) ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด คือ ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระจำนวนมาก แต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้
เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต  

          ๒) หัวโต ตัวลีบ คือ มีการเรียนรู้ที่ขาดความสมดุล เน้นทางด้าน สติปัญญาความรู้ แต่ขาดการพัฒนาใน
ด้านอื่น ๆ เช่น การลงมือปฏิบัติ การพัฒนาลักษณะนิสัย  

          ๓) รู้ธรรมะ แต่ไม่มีธรรมะ คือ มีความรู้ แต่ปฏิบัติตามที่รู้ไม่ได้ เพราะขาดการฝึกฝนอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ขาดประสบการณ์ที่ช่วยให้ซาบซึ้ง ในคุณค่าและความหมายของสิ่งที่เรียน  

            ๔) นกแก้วนกขุนทอง คือ สามารถเรียนรู้โดยจดจำ ความรู้ ความเข้าใจในระดับผิวเผิน ไม่รู้ลึก ไม่รู้จริง 
ทำ ให้ไม่สามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในการทำ งานและการแก้ปัญหา 

            ๕) เก่งแบบเป็ด คือ ไม่เชี่ยวชาญอะไรสักอย่าง ไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้ศักยภาพและความถนัดของตน ไม่มี
เป้าหมายในชีวิต ไม่มีเอกลักษณ์ของ ตนเอง ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง  

            ๖) เรียนเพ่ือสอบ คือ เรียนเพ่ือให้ได้เกรดหรือให้สอบผ่าน ๆ ไป ไม่ได้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการ
นำ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต  

             ๗) เรียนแบบตัวใครตัวมัน คือ ต่างคนต่างเรียน ไม่เกี่ยวข้องกับ คนอ่ืน ไม่สนใจว่าจะเรียนรู้ไปช่วยเหลือ
สังคม หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้  

             ๘) ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ในระบบ เพราะไม่เห็นคุณค่าของการเรียน  การเรียนไม่มีความหมายต่อชีวิต 
ของตน 
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โรงเรียนตลาดสำรอง ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โรงเรียนตลาดสำรอง (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 25551 และ พุทธศักราช 2560  
โรงเรียนในโครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวั ดกาญจนบุรี  ที่พัฒนาขึ้นนี้ 
ประกอบด้วย สมรรถนะสำคัญ ๑๐ สมรรถนะ เป็นสมรรถนะที่สามารถตอบสนอง และ มีความสอดคล้องกับหลักการสำคัญ 
๖ ประการ ดังนี้  

๑) ความต้องการของประเทศตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๘๐ แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒) สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคต  
๓) ส่งเสริมการใช้ศาสตร์พระราชา พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และพระราชดำรัสของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๔) ให้ความสำคัญกับความเป็นไทย ความเป็นชาติไทย เพ่ือดำรงรักษา เอกลักษณ์ความเป็นไทย และการต้าน

ทุจริตศึกษา ให้ถาวรสืบไป  
๕) สอดคล้องกับหลักพัฒนาการตามวัยของมนุษย์และตอบสนองต่อ ความแตกต่างที่หลากหลายทั้งของผู้เรียน 

บริบท และภูมิสังคม  
๖) สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้ 
สมรรถนะทั้ง ๑๐ ประการ เป็นสมรรถนะหลักที่เด็กและเยาวชนไทย  จะต้องได้รับการพัฒนาในช่วงเวลา ๑๒ ปี 

ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้สามารถก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  
สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและ การประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาครูให้
สามารถเพ่ิมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ทักษะ กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสมรรถนะการ ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สมรรถนะทั้ง ๔ นี้ เป็นสมรรถนะที่จะช่วยให้เด็ก 
และเยาวชนไทย เป็นคนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) คือ มีความรู้และเครื่องมือ พ้ืนฐานที่จะใช้ในการแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนสมรรถนะทักษะ ชีวิตและความเจริญแห่งตน และทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการจะช่วย ให้
เด็กและเยาวชนไทยมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข (Happy Thais) สำ หรับทักษะการ คิดขั้นสูงและนวัตกรรม รวมทั้งการรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศและดิจิทัล จะช่วย เพ่ิมพูนความสามารถ ความเก่ง ให้เด็กและเยาวชนไทยคิดเก่ง และรู้ทันโลก ทำให้เด็กและ
เยาวชนไทยเก่งขึ้น มีความสามารถสูง (Smart Thais) ส่งผลต่อ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้วย ส่วน 
๒ สมรรถนะสุดท้าย คือ สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ และสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้ม
เเข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสังคม จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นผู้นำที่ดี และเป็นพลเมือง
ไทยใส่ใจสังคมและ มีสำนึกสากล (Active Thai Citizen with Global Mindedness) มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมใน
กิจการของสังคมและผดุงความเป็นธรรมในสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขตลอดไป  
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วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์คุณภาพ จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ผสานนวัตกรรม  น้อมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ชุมชนให้ความร่วมมือและเชื่อมั่น 
 

พันธกิจ  
 ๑. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
 ๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้  ทักษะ
ทางวิชาการ ทักชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๓. ส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ๔. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา  อย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม 
 ๕. พัฒนาระบบบริหารการจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม มีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 
 ๔. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี เหมาะสมตามวัย และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
 ๕. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาเต็มตามศักยภาพและเหมาะสม 
 ๖. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพและมีทักษะ
วิชาชีพชั้นสูง 
 ๗. สถานศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษา มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และมีนวัตกรรมการบริหาร
การจัดการศึกษา 
 
หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนตลาดสำรอง  มีหลักการที่สำคัญ  ดังนี้ 
              ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนตลาดสำรอง  เพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ    มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้    เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

     ๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง 
เสมอภาคและมีคุณภาพ 
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    ๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

    ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด การเรียนรู้ 
    ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
    ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ได้  
 
กรอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนตลาดสำรอง  
พุทธศักราช ๒๕๖๓ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ทีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 
 หลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๑๐ 
ประการ ดังนี้ 
 สมรรถนะท่ี ๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) มีความสามารถในการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนเพ่ือสื่อสารข้อมูล ความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางภาษา กลวิ ธี  การรับสารไตร่ตรอง การ
ประเมินผลโดยใช้ประสบการณ์ทางหลักภาษา การประยุกต์ใช้ในชีวิต การถ่ายทอดและผลิตผลงานผ่านกระบวนการพูด
และเขียนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เข้าใจสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และ
การสร้างสรรค์ผลงานต่อยอด 
 สมรรถนะที่ ๒ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Everyday Life) มีทักษะด้านการแก้ปัญหา 
การให้เหตุผลการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์การเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม การนำความรู้ ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ ในสถานการณ์ใหม่ ๆ หรือการสร้างสรรค์และนำ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 สมรรถนะท่ี ๓ การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) มี
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้าแบบจำลอง การใช้เหตุและผล การคิดอย่างเป็นระบบ การมีลักษณะนิสัยการสังเกต 
การประดิษฐ์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการอนุรักษ์ธรรมชาติ การตัดสินใจใน
สถานการณ์ที่สร้างสรรค์เพ่ือให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม นำ
ความรู้ ความสามารถ เจตคติ ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบริบทท้องถิ่นและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโลกในยุคปัจจุบัน การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)  มีทักษะทางภาษาอังกฤษ การ
สื่อสาร ฟัง อ่าน เขียน ทั้งในด้านการรับสารและส่งสาร การมีปฏิสัมพันธ์ มีกลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสาร สื่อสารได้ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว แลกเปลี่ยนถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้
อย่างสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR) ในระดับ 
B1 หรือตามกรอบอ้างอิงภาษาอังกฤษของประเทศไทย(FRELE-TH) ซึ่งพัฒนาจากกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของ
สภายุโรป ๒๐๐๑ ได้ในระดับ B1 รวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 สมรรถนะที่ ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth)  รู้จักตนเอง และ
พ่ึงตนเอง การบริหารจัดการเรื่องของตนเองได้อย่างสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีสุขภาพแข็งแรง 
เป็นคนดี มีวินัย มีสุนทรียภาพ ชื่นชมในความงามรอบตัว มีความม่ันคงทางอารมณ ์รักษค์วามเป็นไทยผสานความเป็นสากล
ทะนุบำรุงเอกลักษณ์ของชาติและธำรงความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืน การรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อ
ครอบครัวและสังคม การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา ยอมรับผลที่
เกิดข้ึน สามารถนำตนเองในการเรียนรู้ การพัฒนาชีวิตให้มีความสุขความเจริญ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
 สมรรถนะท่ี ๖ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship) การศึกษาและ
รู้จักอาชีพต่างๆ ที่อยู่ในบริบทของตนเองและในแหล่งข้อมูลอ่ืน มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพ 
ทักษะการทำงาน การคิดเชิงระบบ การทำงานเป็นทีม การมีมนุษย์สัมพันธ์เพ่ือองค์กร รวมถึงการมีความรู้ เป็น
ผู้ประกอบการที่ดี การมีทักษะการทำงานและพัฒนาโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา การคิดสร้างงาน การประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตน ครอบครัวและสังคม 
 สมรรถนะที่ ๗ ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills and Innovation) การ
ใช้กระบวนการคิดเป็นเครื่องมือ การคิดเป็นระบบ การวางแผนโดยใช้เหตุและผล การตัดสินใจการใช้ชีวิตบนฐานของข้อมูล
ที่เพียงพอรวมทั้งมีการวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูล เหตุผลและหลักฐานต่าง ๆ มีวิจารณญาณโดยยึดหลักเหตุผลอย่าง
รอบด้าน โดยตระหนักตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม การหาวิธีการแก้ปัญหาหรือทางออกที่เหมาะสมกับ
บุคคลสถานการณ์และบริบทท้องถิ่น รวมทั้งสามารถริเริ่มความคิดสร้างสรรค์  บริหารจัดการจนเกิดผลผลิตเป็นผลงานใน
ลักษณะกระบวนการใหม่ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตน ผู้ อ่ืน สังคม ประเทศและ
โลก 
 สมรรถนะที่ ๘ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy : MIDL) มี
ทักษะในการศึกษาค้นคว้าสาระความรู้ทางเทคโนโลยี การวิเคราะห์สื่อ การพิจารณาการใช้สื่อ การบริโภคสื่อ การพัฒนา
เครือข่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร สร้างงาน สร้างอาชีพให้
เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นและการต่อยอด และการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ในการสืบค้น  ค้นคว้าองค์ความรู้ไปพัฒนา
ตนเอง ชุมชนและสังคม โดยมีเงื่อนไขทางจริยธรรมทางเทคโนโลยี 
 สมรรถนะที่  ๙ การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  (Collaboration Teamwork and 
Leadership) มีทักษะในการทำงานกลุ่ม การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม การทำงานแบบร่วมมือรวม
พลัง การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้และความคิด เห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน การปฏิบัติตามบทบาทเพ่ือการทำงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด มีความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานร่วมกัน และการใช้ภาวะผู้นำเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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นำกลุ่มให้ไปสู่เป้าหมาย การรู้จักจุดเด่นจุดด้อยในการทำงานของตนเองและผู้อ่ืน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนได้ พัฒนา
ร่วมกัน ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกกลุ่มที่ดี  การทำงานร่วมกันด้วยความไว้วางใจ เปิดรับฟังและเคารพความคิดเห็นที่
แตกต่าง สามารถประสานงานและความคิด โดยสันติวิธีในการจัดการปัญหา ความขัดแย้ง สร้างและรักษาความสัมพันธ์
ทางบวกกับสมาชิกในกลุ่มงาน 
 สมรรถนะที่ ๑๐ การเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness) การปฏิบัติ
ตนในฐานะพลเมืองด้วยการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ขนบธรรมเนียมประเพณี เคารพกฎ กติกา ข้อตกลงและกฎหมาย มี
ส่วนร่วมปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองด้วยการเรียนรู้ มีความรู้พื้นฐานด้านการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข 
การประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยการทำงานจิตอาสา การรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมของสังคม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน การอยู่
ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง หลากหลายชาติพันธุ์ ศาสนาและสีผิว มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และโลก ทั้งในความเป็นจริงและโลกดิจิทัล เพ่ือให้เกิดสันติภาพและความยั่งยืน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนตลาดสำรอง พุทธศักราช ๒๕๖๒  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้ 
 ๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
 ๓. มีวินัย 
 ๔. ใฝ่เรียนรู้                                          

๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

 
หลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา 

  
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต ๑ ได้ให้โรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติกำหนดซึ่งโรงเรียนตลาดสำรอง ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
สุจริตมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้วและสำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
มาบูรณาการในรายวิชาเพิ่มเติมได้แก่ วิชาหน้าที่พลเมือง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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กิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ : การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ : ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๓. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ : STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทจุริต 
๔. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ : พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ส่วนที่ 2 

โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนตลาดสำรอง  
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 
 

๑. โครงสร้างเวลาเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  ศิลปะ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อม
จุดเน้นและนโยบาย 

  

หน้าท่ีพลเมือง* ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 

- ชุมนุม**   
 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้*** ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
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หมายเหตุ  :  *    หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา บูรณาการในรายวิชาเพิ่มเติม “หน้าท่ีพลเมือง” ของทุกระดับชั้น   
                     **  กิจกรรมชุมนุม นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนดั ได้แก่ ชุมนมุวิทยาศาสตร์ 
                           ศิลปะ พลศึกษา นาฏศิลป์ มารยาทไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  และอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ โรงเรยีน 
                           อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนมุในแตล่ะปีการศึกษา 
                     ***กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ ไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน และจัด 
                           บูรณาการ  อยู่ในเวลาเรยีนตามโครงสร้างเวลาเรยีนที่หลักสูตรกำหนด  โดยบรูณาการในรายวิชาพื้นฐานและวิชา 
                          เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม 
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๒. โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
๒.๑  โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลา(ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ 

ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ 

ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 

ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ๑๑๑๐๑  สุขศกึษาและพลศึกษา ๒๐ 

ศ๑๑๑๐๑  ศลิปะ ๒๐ 

ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๔๐ 

อ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม  

ส๑๑๒๓๑  หน้าท่ีพลเมือง ๑* ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน 

       ลูกเสือ-เนตรนาร ี

       ชุมนุม* * 

 

๓๐ 

๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้*** ๒๐๐ 

 
หมายเหตุ  :  *    หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา บูรณาการในรายวิชาเพิ่มเติม “หน้าท่ีพลเมือง ๑”    
                     **  กิจกรรมชุมนุม นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนดั ได้แก่ ชุมนมุวิทยาศาสตร ์
                           ศิลปะ พลศึกษา นาฏศิลป์ มารยาทไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ท้ังนี้ โรงเรียน 
                           อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนมุในแตล่ะปีการศึกษา 
                     ***กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ ไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน และ 
                           จัดบูรณาการอยู่ในเวลาเรียนตามโครงสร้างเวลาเรยีนที่หลักสูตรกำหนด  โดยบูรณาการใน 
                           รายวิชาพื้นฐาน และวิชาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม  
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๒.๒  โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลา(ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ 

ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   ๘๐ 

ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ๔๐ 

ส๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์   ๔๐ 

พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา   ๒๐ 

ศ๑๒๑๐๑  ศลิปะ   ๒๐ 

ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ   ๔๐ 

อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม  

ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒*   ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว   ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน 

       ลูกเสือ-เนตรนาร ี

       ชุมนุม**  

 

  ๓๐ 

  ๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์   ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น               ๑,๐๐๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้*** ๒๐๐ 

 
หมายเหตุ  :  *    หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา บูรณาการในรายวิชาเพิ่มเติม “หน้าท่ีพลเมือง ๒”    
                     **  กิจกรรมชุมนุม นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนดั ได้แก่ ชุมนมุวิทยาศาสตร์ 
                           ศิลปะ พลศึกษา นาฏศิลป์ มารยาทไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม   
                           ทั้งนี้ โรงเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุมในแต่ละปีการศึกษา 
                     ***กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ ไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน และ 
                           จัด บูรณาการอยู่ในเวลาเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ีหลักสูตรกำหนด  โดยบูรณาการใน 
                           รายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม  
 
 



 

 

13 
 

 
๒.๓  โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลา(ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ 

ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ 

ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 

ส๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ 

ศ๑๓๑๐๑  ศลิปะ ๒๐ 

ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๔๐ 

อ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม  

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓* ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรยีน 

       ลูกเสือ-เนตรนาร ี

       ชุมนุม ** 

 

๓๐ 

๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้*** ๒๐๐ 

 

หมายเหตุ  :  *    หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา บูรณาการในรายวิชาเพิ่มเติม “หน้าท่ีพลเมือง ๓”    
                     **  กิจกรรมชุมนุม นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนดั ได้แก่ ชุมนมุวิทยาศาสตร์ 
                           ศิลปะ พลศึกษา นาฏศิลป์ มารยาทไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
                           ทั้งนี้ โรงเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุมในแต่ละปีการศึกษา 
                     ***กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ ไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน และ 
                           จัดบูรณาการอยู่ในเวลาเรียนตามโครงสร้างเวลาเรยีนที่หลักสูตรกำหนด  โดยบูรณาการใน 
                           รายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม  
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๒.๔  โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลา(ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๑๖๐ 

ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ 

ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๔๑๐๑  ศลิปะ ๘๐ 

ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๘๐ 

อ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม  
ส๑๔๒๓๔  หน้าท่ีพลเมือง ๔ * 

 

๔๐ 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน 

       ลูกเสือ-เนตรนาร ี

       ชุมนุม**  
 

 

๓๐ 

๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐  

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้*** ๒๐๐  

 
    หมายเหตุ  :  *    หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บูรณาการในรายวิชาเพิ่มเตมิ “หน้าท่ีพลเมือง ๔”    
                         **  กิจกรรมชุมนุม นักเรียนเลือกเรยีนได้ตามความสนใจและความถนดั ได้แก่ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
                               ศิลปะ พลศึกษา นาฏศลิป์ มารยาทไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
                               ทั้งนี้  โรงเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุมในแต่ละปีการศึกษา 
                         ***กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน และ 
                               จัดบูรณาการอยู่ในเวลาเรียนตามโครงสร้างเวลาเรยีนที่หลักสูตรกำหนด  โดยบูรณาการใน 
                               รายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม  
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๒.๕  โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลา(ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๑๖๐ 

ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ 

ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๕๑๐๑  ศลิปะ ๘๐ 

ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๘๐ 

อ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม  

ส๑๕๒๓๕  หน้าท่ีพลเมือง ๕ * ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรยีน 

       ลูกเสือ-เนตรนาร ี

       ชุมนุม** 

 

๓๐ 

๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐  
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้*** ๒๐๐  

 
หมายเหตุ  :      *    หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บูรณาการในรายวิชาเพิ่มเตมิ “หน้าท่ีพลเมือง ๕”    
                         **  กิจกรรมชุมนุม นักเรียนเลือกเรยีนได้ตามความสนใจและความถนดั ได้แก่ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
                               ศิลปะ พลศึกษา นาฏศลิป์ มารยาทไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
                               ทั้งนี้  โรงเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุมในแต่ละปีการศึกษา 
                         ***กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน และ 
                               จัดบูรณาการอยู่ในเวลาเรียนตามโครงสร้างเวลาเรยีนที่หลักสูตรกำหนด  โดยบูรณาการใน 
                               รายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม  
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๒.๖  โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลา(ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๑๖๐ 

ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ 

ส๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๖๑๐๑  ศลิปะ ๘๐ 

ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ ๘๐ 

อ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม  

ส๑๖๒๓๖  หน้าท่ีพลเมือง ๖ * 
๔๐ 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กจิกรรมนกัเรียน 

       ลูกเสือ-เนตรนาร ี

       ชุมนุม ** 
 

 

๓๐ 

๔๐ 

 กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้*** ๒๐๐ 

 

หมายเหตุ  :      *    หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บูรณาการในรายวิชาเพิ่มเตมิ “หน้าท่ีพลเมือง ๖”    
                         **  กิจกรรมชุมนุม นักเรียนเลือกเรยีนได้ตามความสนใจและความถนดั ได้แก่ ชุมนุมวิทยาศาสตร ์
                               ศิลปะ พลศึกษา นาฏศลิป์ มารยาทไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
                               ทั้งนี้  โรงเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุมในแต่ละปีการศึกษา 
                         ***กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน และ 
                               จัดบูรณาการอยู่ในเวลาเรียนตามโครงสร้างเวลาเรยีนที่หลักสูตรกำหนด  โดยบูรณาการใน 
                               รายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม  
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ส่วนที่ 3  
คำอธิบายรายวิชา 

 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย จำนวน  ๒๐๐ ช่ัวโมง 

ท๑๒๑๐๑  ภาษาไทย จำนวน  ๒๐๐ ช่ัวโมง 

ท๑๓๑๐๑  ภาษาไทย จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 

ท๑๔๑๐๑  ภาษาไทย จำนวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 

ท๑๕๑๐๑  ภาษาไทย จำนวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 

ท๑๖๑๐๑  ภาษาไทย จำนวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                        เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง                                                                                       

 ศึกษาการอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ  คำคล้องจองและข้อความสั้น ๆ ที่ประกอบด้วยคำ
พ้ืนฐาน คือคำท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คำ  รวมทั้งคำที่ใช้ในสาระการเรียนรู้อื่น  การอ่านจับใจความจากสื่อ
ต่างๆ  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน การอ่าน
ข้อมูลจากแผนภาพ แผนภูมิ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสารด้วยคำ 
ประโยค ข้อความง่าย ๆ การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งง่าย ๆ การจับใจความ  พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน การมีมารยาทในการพูด 
การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู รูปภาพ สัญลักษณ์ เรื่องราวง่าย ๆ  การบอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ
เลขไทย  การเขียนสะกดคำ การแจกลูก การอ่านเป็นคำและบอกความหมายของคำ ประโยค ข้อความ นิทาน คำในมาตรา
ตัวสะกดที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา   คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ  คำที่มีความหมายตรงกันข้าม  คำที่มี 
รร  การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ การแต่งประโยค  ต่อคำคล้องจองง่าย ๆ  บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง  การอ่านบทอ่าน  ข้อความง่าย 
ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

          โดยใช้ทักษะทางภาษา ได้แก่  ฟัง  ดู  พูด อ่าน และเขียน  นำเสนอความรู้  ปฏิบัติตามคำแนะนำ  คำสั่งง่าย ๆ 
พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  บอกความรู้สึกนึกคิดของตน  เล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ  ตั้งคำถามและตอบคำถาม  
บอกความหมาย  ลำดับและคาดคะเนเหตุการณ์  หาข้อมูล  แต่งประโยค  ต่อคำคล้องจอง  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อย
กรองและนำความรู้   ข้อคิดไปใช้ในชีวิตของตน 

          เพ่ือให้มีความสามารถในการสื่อสาร  มีมารยาทในการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน  โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับ
กาลเทศะและผู้รับฟัง  และความถูกต้องตามหลักภาษาไทยเหมาะสมกับวัย และสนุกกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  มีนิสัย
รักการอ่าน เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  เห็นคุณค่าและความงามของภาษา  รักความเป็นไทย 

 

ตัวช้ีวัด    

ท๑.๑ ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕  ป.๑/๖  ป.๑/๗  ป.๑/๘     

ท๒.๑ ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  
ท๓.๑ ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕     

ท๔.๑ ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  
ท๕.๑ ป.๑/๑  ป.๑/๒ 

รวม ๒๒  ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที่ ๑ : ๑.๑-๑.๖ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

   
ท๑๒๑๐๑  ภาษาไทย                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                        เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 

           ศึกษาการอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ  คำคล้องจองและข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆที่
ประกอบด้วยคำพ้ืนฐานที่เพ่ิมจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คำ  รวมทั้งคำที่ใช้ในสาระ การเรียนรู้อ่ืน   
การอ่านจับใจความ  การอ่านหนังสือตามความสนใจ   การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ  
การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนภูมิ สัญลักษณ์   การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย การ
เขียนคำ ประโยค ข้อความ บันทึก เรื่องสั้น ๆ เพ่ือบอกความคิด ความรู้สึก การเขียนเรื่องสั้น ๆ  การฟังและปฏิบัติตาม
คำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง   การฟัง ดู รูปภาพ สัญลักษณ์ คำ ประโยค ข้อความสั้น ๆ เรื่องราวง่าย ๆ  ที่นำเสนอในหลากหลายรูปแบบ   
การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน  มารยาทในการอ่าน   การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด   การบอกและการเขียน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  การเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  การแจกลูกและการอ่านเป็นคำ
และบอกความหมายของคำในมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตราและไม่ตรงตามมาตรา      คำที่มีตัวการันต์  คำที่มีพยัญชนะ
ควบกล้ำ  คำที่มีอักษรนำ คำท่ีมีความหมายตรงข้ามกัน  คำที่มี รร  คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง การผันอักษรสูง  
กลาง  และต่ำ  การแต่งประโยค  บอกลักษณะคำคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น  การอ่าน
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น   ท่องจำบทอาขยาน และบทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่า 

 โดยใช้ทักษะทางภาษา ได้แก่ ฟัง  ดู  พูด  อ่านและเขียน  นำเสนอ ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง  พูดสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน บอกความรู้สึกนึกคิดของตน เล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ แสดงบทบาทสมมุติ  ตั้ง
คำถามและตอบคำถามให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างสั้น ๆ  อ่านออกเสียง  อ่านจับใจความ บอกความหมายของคำ อ่านบทความ 
ลำดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์ หาข้อมูลที่ต้องการ และนำความรู้  ข้อคิดจากสิ่งที่อ่านไปใช้ในชีวิตของตนได้  เขียน
คำ ประโยค ข้อความ บันทึก เรื่องสั้น ๆ เพ่ือบอกความคิด ความรู้สึก หรือแต่งเรื่องตามจินตนาการ เขียนให้เข้าใจง่าย
ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและคำนึงถึงผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง   แต่งประโยค  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง  
          เพ่ือให้มีความสามารถในการสื่อสาร  มีมารยาทในการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้องและอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย   รัก
การอ่าน  เห็นคุณค่าและความงามของภาษา และรักความเป็นไท 
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ตัวช้ีวัด   
ท๑.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕  ป.๒/๖  ป.๒/๗  ป.๒/๘    
ท๒.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒./๔    
ท๓.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕  ป.๒/๖  ป.๒/๗   
ท๔.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕   
ท๕.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓ 

 
รวม      ๒๗  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๑ : ๑.๑-๑.๖ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                      เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 
   ศึกษาการอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ที่
ประกอบด้วยคำพ้ืนฐาน เพ่ิมจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ คำรวมถึงคำที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่ง
หรือข้อแนะนำ  การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ สัญลักษณ์  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนอักษรไทย  การเขียนคำ ประโยค ข้อความ บันทึก เรื่องสั้น ๆ เพ่ือบอกความคิด ความรู้สึก  การเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่  การเขียนบันทึกประจำวัน  การเขียนจดหมายลาครู การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ  จากคำ ภาพและหัวข้อที่กำหนด    การจับใจความ  การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง
และดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง การฟัง ดู รูปภาพ สัญลักษณ์ คำ ประโยค ข้อความสั้น ๆ เรื่องราวง่าย ๆ ที่นำเสนอ
ในหลากหลายรูปแบบ   การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน  มารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง  การดู และการพูด  การ
เขียนสะกดคำ บอกความหมายของคำ   การแจกลูกและการอ่านเป็นคำจากมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรง
มาตรา  การผันอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ำ  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ  คำที่มีอักษรนำ  คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่
ไม่ประวิสรรชนีย์  คำที่มี ฤ ฤๅ  คำที่ใช้บัน บรร  คำที่ใช้ รร  คำที่มีตัวการันต์  ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค  การ
ใช้พจนานุกรม  แต่งประโยคเพ่ือการสื่อสาร  แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น  อ่าน
วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
            โดยใช้ทักษะทางภาษา ได้แก่ ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน  นำเสนอในหลากหลายรูปแบบ พูดสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน บอกความรู้สึกนึกคิดของตน เล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ เล่นบทบาทสมมุติ แสดงง่าย ๆ ตั้ง
คำถามและตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็น  อ่านออกเสียง  อ่านจับใจความ  บอกความหมายของคำและข้อความ อ่าน
บทอ่าน ข้อความง่าย ๆ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ ตั้งคำถามเชิงเหตุผล  ลำดับเหตุการณ์ 
คาดคะเนเหตุการณ์โดยระบุเหตุผลประกอบ หาข้อมูลที่ต้องการ  สรุปความรู้  ข้อคิด และนำความรู้ ข้อคิด จากสิ่งที่อ่านไป
ใช้ในชีวิตของตนได้   เขียนคำ ประโยค ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค   เขียนข้อความ บันทึก เรื่องสั้น ๆ เพ่ือบอก
ความคิด ความรู้สึก หรือแต่งเรื่องตามจินตนาการ  ระบุข้อคิด แสดงความคิดเห็น  เขียนบรรยาย   เขียนจดหมาย   ใช้
พจนานุกรม แต่งประโยค  แต่งคำคล้องจอง และคำขวัญ  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง   
            เพ่ือให้มีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการฟัง  ดู  พูด อ่าน เขียน  และสนุกกับการเรียนรู้และ
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  ชื่นชมและเห็นคุณค่าในความงาม
ของภาษาและวัฒนธรรม รักความเป็นไทย สามารถนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย 
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ตัวช้ีวัด   

ท๑.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖  ป.๓/๗  ป.๓/๘  ป.๓/๙    
ท๒.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖  
ท๓.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖             
ท๔.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖        
ท๕.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔                       

 
รวม    ๓๑  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๑ : ๑.๑-๑.๖ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

 ท๑๔๑๐๑  ภาษาไทย                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                               
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                       เวลา  ๑๖๐   ชั่วโมง 
              
            ศึกษาการอ่านออกเสียงและความหมายของบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองการอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ อ่าน
หนังสือตามความสนใจ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด การเขียนสื่อสารและใช้แผนภาพโครงเรื่อง 
แผนภาพความคิดช่วยพัฒนางานเขียน การเขียนย่อความ จดหมายถึงเพ่ือน บิดามารดา เขียนบันทึก เขียนรายงานจาก
การศึกษา ค้นคว้า และเขียนเรื่องตามจินตนาการ การจำแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จับใจความ พูดแสดงความรู้ ความคิด
จากเรื่องที่ ฟัง และดู เหตุผลที่จะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนและนำความรู้ที่ ได้จากการฟัง ดู ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  การพูดรายงาน  มารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด คำในแม่ ก กา  มาตราตัวสะกด    
การผันอักษร คำเป็นคำตาย คำพ้อง  การบอกความหมายของสำนวนที่ เป็นคำพังเพยและสุภาษิต ชนิดและหน้าที่ของคำ 
การใช้พจนานุกรม  การแต่งประโยค  กลอนสี่  คำขวัญ  การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถิ่น การอ่าน
วรรณคดี วรรณกรรม การร้องเพลงพื้นบ้าน  การท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
            โดยใช้ทักษะทางภาษา ได้แก่ การฟัง  พูด  อ่านและเขียน  ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อ่านออกเสียง 
อ่านจับใจความ อธิบายความหมาย  ตั้งคำถามและตอบคำถาม   แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  คาดคะเนเหตุการณ์ สรุป
ความรู้และข้อคิด แสดงความคิดเห็น  พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ นำเสนอความคิดเป็นลำดับขั้นตอนโดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง  เลือกอ่านหนังสือ  คัดลายมือ เขียนสื่อสาร  เขียนย่อความ เขียนจดหมาย เขียนบันทึก 
เขียนรายงาน เขียนเรื่องตามจินตนาการ  ใช้แผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิดมาพัฒนางานเขียน  พูดรายงาน  พูด
สรุปความ จำแนกเรื่องที่ฟังและดู ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค   ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ  แต่ง
ประโยค กลอนสี่  คำขวัญ และบอกความหมาย  บอกข้อคิดของนิทานพ้ืนบ้าน  นิทานคติธรรมและสำนวน เปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ิน  ร้องเพลงพื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง    
            เพ่ือให้มีทักษะในการสื่อสาร มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด  รักการอ่าน เห็นคุณค่า
และความงามของภาษา ชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นและรักความเป็นไทย สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
กาลเทศะในชีวิตประจำวัน   
 
ตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕ ป.๔/๖ ป.๔/๗ ป.๔/๘   

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

รวม    ๓๓    ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๑  : ๑.๑-๑.๖ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท๑๕๑๐๑  ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                       เวลา  ๑๖๐   ชั่วโมง    
                                     

  ศึกษาการอ่านออกเสียงและความหมายของบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ    
อ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ อักษรนำ ตัวการันต์ อักษรย่อ  เครื่องหมายวรรคตอน  ข้อความบรรยาย พรรณนา เรื่องราว   
ข้อความที่มีความหมายโดยนัย การอ่านจับใจความ ข้อความ เรื่องเล่าจากสื่อต่างๆ  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่ง  
ข้อแนะนำ  การอ่านหนังสือตามความสนใจและมารยาทในการอ่านหนังสือ   การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัด  การเขียนสื่อสารและใช้แผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิดช่วยพัฒนางานเขียน การเขียนผังเชื่อมโยงเหตุและ
ผลโดยแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง  การเขียนย่อความ  จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรู้สึก  ความ
คิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการและการกรอกแบบรายการ  การจับใจความ  พูดแสดงความรู้สึก  ความคิด อย่างมี
ลำดับขั้นตอน  การรายงานและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง  ดู บทสนทนา ข้อความ เรื่องราวจากสื่อต่าง ๆ และ
จากในชีวิตประจำวัน  มารยาทในการเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  ชนิดและหน้าที่ของคำ  ประโยค ส่วนประกอบของ
ประโยค การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถิ่น การแต่งกาพย์ยานี  ๑๑ การใช้คำราชาศัพท์ สำนวน การ
บอกคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ การอ่านวรรณคดี วรรณกรรม นิทานท้องถิ่น การท่องบทอาขยาน บทร้อยกรองที่มี
คุณค่า   
 โดยใช้ทักษะทางภาษา ได้แก่ ฟัง  พูด  อ่านและเขียน ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ นำเสนอความคิด
อย่างเป็นลำดับขั้นตอน  อ่านออกเสียง อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ   อธิบายความหมายของคำ  
ประโยค  ข้อความ บรรยาย พรรณนา  แปลความ ตีความ สืบค้นข้อมูล  แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  วิเคราะห์ 
วิจารณ์เรื่องสิ่งที่อ่าน คัดลายมือ  เขียนสื่อสาร ใช้แผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิดมาพัฒนางานเขียน  เขียนย่อความ  
จดหมาย  กรอกแบบรายการ เขียนแผนผังเชื่อมโยง เขียนเรื่องตามจินตนาการ เล่านิทาน พูด แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสียของผู้อ่ืน ตั้งคำถาม ตอบคำถาม  พูดรายงาน  ระบุชนิดและหน้าที่ของคำ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบชนิด หน้าที่ของคำ สำนวนที่เป็นคำพังเพย สุภาษิต แยกส่วนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถิ่น   บอกคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  ใช้คำราชาศัพท์  สำนวน  สรุปเรื่อง ระบุความรู้  
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีวรรณกรรม และท่องจำบทอาขยาน    
           เพ่ือให้มีทักษะในการสื่อสาร มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด เห็นคุณค่าของวรรณคดี 
วรรณกรรม  ชื่นชมภาษาและวัฒนธรรม รักความเป็นไทย  รักการอ่าน  เห็นคุณค่าและความงามของภาษา มีเหตุผล มี
ความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน ใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัยและ
กาลเทศะ   
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ตัวช้ีวัด   
ท ๑.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗  ป.๕/๘    
ท ๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗  ป.๕/๘  ป.๕/๙   
ท ๓.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕     
ท ๔.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗         
ท ๕.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔       

 
รวม    ๓๓   ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๑  : ๑.๑-๑.๖ 
สมรรถนะท่ี ๓  : ๓.๑      
สมรรถนะท่ี ๗  :  ๗.๕ 
สมรรถนะท่ี ๙  :  ๙.๑-๙.๒       
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท๑๖๑๐๑  ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                     เวลา  ๑๖๐   ชั่วโมง  
              
 ศึกษาการอ่านออกเสียงและความหมายของบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองการอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ อ่าน
หนังสือตามความสนใจ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด  การเขียนสื่อสารและใช้แผนภาพโครงเรื่อง 
แผนภาพความคิดช่วยพัฒนางานเขียน การเขียนย่อความ   จดหมายถึงเพ่ือน  บิดามารดา  เขียนบันทึก  เขียนรายงานจาก
การศึกษา ค้นคว้า และเขียนเรื่องตามจินตนาการ  การจำแนกข้อเท็จจริง   ข้อคิดเห็น   จับใจความ  การตั้งคำถามและ
ตอบคำถาม พูดแสดงความรู้สึก  ความคิดจากเรื่องที่ฟัง และดู  เหตุผลที่จะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนและนำ
ความรู้ที่ได้จากการฟัง  ดู  ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  การพูดรายงาน พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นลำดับขั้นตอน 
มารยาทในการอ่าน  การเขียน   การฟัง การดูและการพูด  คำในแม่ ก  กา    มาตราตัวสะกด    การผันอักษร  คำเป็นคำ
ตาย  คำพ้อง  การบอกความหมายและเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต ชนิดและหน้าที่ของคำ การใช้
พจนานุกรม  การแต่งประโยค กลอนสี่ คำขวัญ  การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถิ่น  การอ่านวรรณคดี  
วรรณกรรม  นิทานท้องถิ่น ข้อความ เรื่องเล่า จากสื่อต่างๆ การจับใจความสำคัญ การแยกแยะข้อเท็จจริง ในเรื่องที่อ่าน 
การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน การร้องเพลงพ้ืนบ้าน การแต่งบทร้อยกรอง  การท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า 
            โดยใช้ทักษะทางภาษา ได้แก่ การฟัง  พูด  อ่านและเขียน  ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อ่านออกเสียง 
อ่านจับใจความ อธิบายความหมาย  ตั้งคำถามและตอบคำถาม   แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น   คาดคะเนเหตุการณ์  สรุป
ความรู้และข้อคิด แสดงความคิดเห็น  พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ นำเสนอความคิดเป็นลำดับขั้นตอน  เลือกอ่าน
หนังสือ คัดลายมือ เขียนสื่อสาร   เขียนย่อความ  เขียนจดหมาย  เขียนบันทึก  เขียนรายงาน  เขียนเรื่องตามจินตนาการ   
ใช้แผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิดมาพัฒนางานเขียน  พูดรายงาน  พูดสรุปความ เล่าเรื่อง วิเคราะห์ วิจารณ์   
สืบค้น จำแนกเรื่องที่ฟังและดู ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ    แต่ ง
ประโยค   แต่งกลอนสี่  คำขวัญ และบอกความหมาย  บอกข้อคิด เปรียบเทียบสำนวนในภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น  
ร้องเพลงพื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง    
            เพ่ือให้มีทักษะในการสื่อสาร มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด    รักการอ่าน  เห็น
คุณค่าและความงามของภาษา ชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นและรักความเป็นไทย สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์ 
ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ มีเหตุผล มีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน  และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างเหมาะสมกับวัย   
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ตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖  ป.๖/๗  ป.๖/๘  ป.๖/๙        

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

รวม    ๓๔    ตัวชี้วัด 
สมรรถนะท่ี ๑ : ๑.๑-๑.๖ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์  จำนวน   ๒๐๐  ช่ัวโมง 

ค๑๒๑๐๑  คณติศาสตร ์  จำนวน   ๒๐๐  ช่ัวโมง 

ค๑๓๑๐๑  คณติศาสตร ์  จำนวน   ๒๐๐ ช่ัวโมง 

ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร ์  จำนวน   ๑๖๐   ช่ัวโมง 

ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์   จำนวน   ๑๖๐ ช่ัวโมง 

ค๑๖๑๐๑  คณติศาสตร ์  จำนวน   ๑๖๐   ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                                      เวลาเรียน  ๒๐๐  ชั่วโมง    
                                                                     
 ศึกษา กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสื่อสาร จำนวนของสิ่งต่างๆ การแสดงสิ่งต่างๆ ตามจำนวนที่กำหนด การ
อ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐   และ  ๐  การเปรียบเทียบจำนวนนับ    ไม่
เกิน ๑๐๐  และ  ๐  โดยใช้เครื่องหมาย  =  ≠ > <  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐  และ ๐  ตั้งแต่ ๓  ถึง ๕  
จำนวน   การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและแสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ 
และ ๐  โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ  ของเลขจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ จำนวนทีหายไปในแบบรูป
ของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๑  ทีละ ๑๐  รูปที่หายไปในรูปแบบซ้ำของจำนวนรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ  ที่สมาชิก
ในแต่ละชุดที่ซ้ำมี ๒ รูป การวัดและการเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร  เป็นเมตร   การวัดและเปรียบเทียบน้ำหนัก
เป็นกิโลกรัม  เป็นขีด การจำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก    ทรงกลม ทรงกระบอก 
และกรวย การคาดคะเน  การสื่อสารข้อมูลจากแผนภูมิ รูปภาพ การมีเหตุผล ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อ
กำหนดรูป ๑ รูป แทน ๑ หน่วย  

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือฝึกทักษะในการคิดคำนวณ  แก้ปัญหา สื่ อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ อ่าน เขียน วัด เปรียบเทียบ เรียงลำดับ หาค่า แสดงวิธีหาคำตอบ บวก ลบ คูณ หาร จำแนก เชื่อมโยง  ให้
เหตุผลในการตัดสินใจ และคิดวิเคราะห์  ปฏิบัติงานอย่างเป็นข้ันตอน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  ซื่อสัตย์สุจริต ทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว อย่างมีระบบสมเหตุสมผล มี
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิดวิเคราะห์   การแก้ปัญหา  สามารถนำความรู้
และทักษะกระบวนการต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสนุกสนานถูกต้องและเหมาะสมตามวัย  
 
ตัวช้ีวัด 

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

รวม   ๑๐   ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลักที่ ๒  :  ๒.๑-๒.๒ 
สมรรถนะรองท่ี  ๓  :  ๓.๓ -๓.๔ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                    เวลาเรียน  ๒๐๐  ชั่วโมง    
                             

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์ จำนวนของสิ่งต่างๆ แสดงสิ่งต่างๆ ตามจำนวนที่กำหนด การอ่านและการ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย =  ≠ > <  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวน 
จากสถานการณ์ต่างๆ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลัก กับจำนวนไม่เกิน ๒ 
หลัก การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดยที่ผลหารมี 
๑ หลัก ทั้งหารลงตัวและไม่ลงตัว การบวก ลบ คูณ หาร ระคนของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ โจทย์ปัญหา ๒ 
ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียวกัน การวัดและ
การเปรียบเทียบความยาว เป็นเมตรและเซนติเมตร โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตร 
และเซนติเมตร การวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม และกรัม กิโลกรัมและขีด โจทย์การบวก การล บ 
เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม และกรัม กิโลกรัมและขีด การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรความจุเป็นลิตร การ
จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา การ
คาดคะเน ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป ๑ รูป แทน ๒ หน่วย ๕ หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย การมีเหตุผล 
การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ อธิบาย เพ่ือฝึกทักษะในการคิดคำนวณ  แก้ปัญหา สื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ อ่าน เขียน วัด เปรียบเทียบ เรียงลำดับ คาดคะเน หาค่า แสดงวิธีหาคำตอบ บวก ลบ คูณ หาร จำแนก 
เชื่อมโยง  ให้เหตุผล และคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผลในการตัดสินใจ ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
อย่างเป็นระบบ คล่องแคล่ว มีระเบียบ รอบคอบ  มีความรับผิดชอบจนเกิดความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง สนุกสนานและเหมาะสมตามวัย 

  
ตัวชี้วัด  

ค ๑.๑  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕  ป.๒/๖  ป.๒/๗  ป.๒/๘ 
ค ๒.๑  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕  ป.๒/๖  
ค ๒.๒  ป.๒/๑  
ค ๓.๑  ป.๒/๑  
 

รวม  ๑๖    ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๒ : ๒.๑-๒.๓  
สมรรถนะรองที่  ๓ : ๓.๓-๓.๔  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                  เวลาเรียน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษา กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดง
จำนวนนับไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  และ ๐  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐  จากสถานการณ์
ต่างๆ การอ่านและเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆ ตามเศษส่วนที่กำหนด การเปรียบเทียบเศษส่วน
ที่ตัวเศษเท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
และการลบ ของจำนวนนับไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของ
จำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่เกิน ๔ หลัก และจำนวน ๒ หลักกับจำนวน ๒ หลัก การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับ
ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  และ ๐  โจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  และ ๐ ผลบวกของเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกิน ๑ และการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑  และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน  จำนวนที่หายไปในรูปแบบของจำนวนที่
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกัน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน เวลาและระยะเวลา การเลือกใช้เครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม 
วัดและบอกความยาวของสิ่งต่างๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและ
เป็นเซนติเมตร  การเปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จาก
สถานการณ์ต่างๆ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและ
เมตร การเลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม การคาดคะเนน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมและขีด การเปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
น้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม  การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม  วัดและเปรียบเทียบปริมาตร
และความจุเป็นลิตรกับมิลลิลิตร การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร   โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มี
หน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร  รูปเรขาคณิตสองมิติ ที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร  การเขียนแผนภูมิรูปภาพและ
การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา การเขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ และ
ใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวใน การตั้งเป้าหมายการทำงานและ การหาคำตอบ 
  โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร คาดคะเน ชั่ง ตวง วัด หาค่า อ่าน เขียน เปรียบเทียบ ตั้ง
คำถาม แสดงวิธีหาคำตอบ เลือกใช้ ให้เหตุผล เขียนและอ่านอธิบายแผนภูมิ เพ่ือหาคำตอบ ป ฏิบัติตามคำสั่ง สื่อ
ความหมายการสื่อสาร  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งม่ันในการทำงาน  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  สามารถทำงานได้อย่างมีระบบ  มีระเบียบ  รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ มีเหตุผลในการตัดสินใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง เกิดความสามารถในการ
สื่อสาร  การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถนำประสบการณ์ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างสนุกสนาน และเหมาะสมตามวัย อย่างมีประสิทธิภาพ     
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ตัวช้ีวัด   
ค ๑.๑  ป. ๓/๑   ป.๓/๒   ป.๓/๓   ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖  ป.๓/๗  ป.๓/๘  ป.๓/๙   

                    ป.๓/๑๐  ป.๓/๑๑ 
ค ๑.๒  ป. ๓/๑ 
ค ๒.๑  ป.๓/๑    ป.๓/๒    ป.๓/๓    ป.๓/๔   ป.๓/๕  ป.๓/๖  ป.๓/๗  ป.๓/๘  ป.๓/๙ 

                    ป.๓/๑๐  ป.๓/๑๑  ป.๓/๑๒  ป.๓/๑๓ 
ค ๒.๒  ป.๓/๑  
ค ๓.๑  ป.๓/๑    ป.๓/๒ 

 
รวม ๒๘  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๒ :  ๒.๑-๒.๕  
สมรรถนะรองท่ี  ๓ :  ๓.๓-๓.๔  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                  เวลาเรียน  ๑๖๐  ชั่วโมง  
 
 ศึกษาการอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  
การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  การอ่านและเขียนเศษส่วน จำนวนคละ แสดงปริมาณสิ่ง
ต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆ ตามเศษส่วน จำนวนคละที่กำหนด  การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัว
ส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง การอ่านและเขียนเลขทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ และ
แสดงสิ่งต่างๆ ตามทศนิยมที่กำหนด การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งการประมาณผลลัพธ์ของ
การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก และประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนที่มีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดง
การคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๖ 
หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก การหาผลลัพธ์การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของจำนวนนับ และ ๐  โจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน
ของจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การสร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับ และ ๐ และการหาคำตอบ 
การหาผลบวกและผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  โจทย์ปัญหาการบวกและ
การลบเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง การหาผลบวกและผลลบ ของทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ตำแหน่ง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา การวัดและ
สร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสีเหลี่ยมมุมฉาก การจำแนกชนิดของ
มุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและการเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาว
ของด้าน การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทาง ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการวางแผนหาวิธีแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
          โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ฝึกทักษะในการบวก ลบ คูณ หาร อ่าน เขียน เปรียบเทียบ เรียงลำดับ 
ประมาณค่า จำแนก แสดงวิธีหาคำตอบ  คิดคำนวณ  แก้ปัญหา  ให้เหตุผล และหาข้อสรุป  เชื่อมโยง  นำประสบการณ์
ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้วางแผนหาวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เกิดทักษะทางคณิตศาสตร์  มีความสามารถในการใช้วิธีการที่ เหมาะสมในการ แก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล  และสามารนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง เหมาะสม 
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ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖  ป.๔/๗  ป๔/๘  ป๔/๙  ป๔/๑๐  
          ป.๔/๑๑  ป.๔/๑๒  ป.๔๑๓  ป.๔/๑๔  ป๔/๑๔  ป.๔/๑๖ 

           ค ๒.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓ 
  ค ๒.๒  ป.๔/๑  ป.๔/๒ 
 ค ๓.๑  ป.๔/๑                        
  
รวม    ๒๒   ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๒ : ๒.๑-๒.๖                             
สมรรถนะรองท่ี  ๓ : ๓.๑ และ ๓.๖   
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  

ค๑๕๑๐๑   คณิตศาสตร์                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                  เวลาเรียน   ๑๖๐  ชั่วโมง  
 
          ศึกษาการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐  ในรูปทศนิยม  โจทย์ปัญหา
โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ การหาผลบวกของเศษส่วน และจำนวนคละ การหาผลคูณ ผลหารของเศษส่วน และจำนวนคละ 
การคิดเลขเร็วคล่อง เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ๒ ขั้นตอนการ
หาผลคูณของทศนิยมที่มีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง  การหาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ตำแหน่ง  และตัวหารเป็นจำนวนนับ   ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน  ๓ ตำแหน่ง โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ หารเศษส่วน 
๒ ขั้นตอน โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว  น้ำหนักท่ีมีการเปลี่ยนหน่วย และเขียนใน
รูปทศนิยม  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม  และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน การสร้าง
เส้นตรง หรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรง หรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ การจำแนกรูปสี่ เหลี่ยม โดยพิจารณา
จากสมบัติของรูป การสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม หรือเมื่อกำหนดความ
ยาวของเส้นทแยงมุม การบอกลักษณะของปริซึม รูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปพ้ืนที่ เรขาคณิต สร้างรูปสามเหลี่ยม 
รูปสี่เหลี่ยม และวงกลมหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของ
โจทย์ การเขียนแผนภูมิแท่ง จากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ บอกความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพและสัญลักษณ์ในการสื่อ
ความหมาย วางแผนแก้ปัญหาเขียน วัตถุรูปธรรม รูปภาพ กราฟ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ รู้วิธีการ เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการที่หลากหลาย  
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือฝึกทักษะการคิด การบวก ลบ คูณ หาร หาผลลัพธ์ แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ แสดงวิธีหาคำตอบ เขียน สร้าง จำแนก บอกลักษณะและใช้ข้อมูลในการหา
คำตอบ อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต นำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม กราฟเส้น ใช้ความคิด
คล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม คิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสืบค้น 
          เพ่ือให้เกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา มีการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีเหตุผล คิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดเร็ว สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล และนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม  
 

ตัวช้ีวัด  
          ค ๑.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗  ป.๕/๘  ป.๕/๙ 
       ค ๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔ 
 ค ๒.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔ 
 ค ๓.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒ 
 

รวม    ๑๙   ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๒ : ๒.๑-๒.๖                             
สมรรถนะรองท่ี  ๓ : ๓.๑ และ ๓.๖   
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  

ค๑๖๑๐๑   คณิตศาสตร์                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                                                   เวลาเรียน   ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาการอ่าน การเขียน การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน และจำนวนคละ จากสถานการณ์ต่างๆ การ
เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็น
จำนวนนับ การหาอัตราส่วนที่เท่ากับส่วนที่กำหนดให้ การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวน การคิด
เลขเร็ว คิดคล่อง เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน และจำนวนคละ โจทย์ปัญหาเศษส่วนจำนวนคละ และร้อยละ 
๒-๓ ขั้นตอน การหาผลหารของทศนิยมที่มีตัวหาร และผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งโจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  
คูณ  หาร ทศนิยม ๓ ขั้นตอน โจทย์ปัญหาอัตราส่วน   โจทย์ปัญหาร้อยละ ๒ -๓ ขั้นตอน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่วงกลม การจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป การสร้างรูป
สามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความความยาวของด้านและขนาดของมุม การบอกลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิด
ต่างๆ รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ และรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมใน
การหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
          โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือฝึกทักษะ การบวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ เรียงลำดับ หาค่า หา
อัตราส่วน แสดงวิธีหาคำตอบ แก้ปัญหา บอก ให้เหตุผล เชื่อมโยง หาข้อสรุป จำแนก สร้าง ระบุ บอกลักษณะ และใช้
ข้อมูล 
          เพ่ือให้เกิดทักษะทางคณิตศาสตร์  มีความสามารถในการใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา  มีการคิดวิเคราะห์ 
มีเหตุผล คิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดเร็ว สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  และสามารถนำความรู้และทักษะ กระบวนการ
ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ค ๑.๑  ป.๖/๑ ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖  ป.๖/๗  ป.๖/๘  ป.๖/๙  ป.๖/๑๐  ป.๖/๑๑  ป.๖/๑๒ 
       ค ๑.๒  ป.๖/๑ 
 ค ๒.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓ 
 ค ๒.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔ 
 ค ๓.๑  ป.๖/๑ 
 
รวม   ๒๑   ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๒ : ๒.๑- ๒.๖  
สมรรถนะรองท่ี  ๓ : ๓.๑ และ ๓.๖   
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 
 

ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน  ๘๐   ช่ัวโมง 

ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน  ๘๐   ช่ัวโมง 

ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน  ๘๐   ช่ัวโมง 

ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน  ๘๐    ช่ัวโมง 

ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 

ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน  ๘๐   ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในบริเวณที่พืชและสัตว์
อาศัยอยู่ ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ในร่างกายมนุษย์  สัตว์และพืช รวมทั้งการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ  ความสำคัญและการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเองให้ถูกต้องปลอดภัยและ
สะอาดอยู่เสมอ  สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน  ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุ
ตามสมบัติที่สังเกต  การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง  ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน  
สาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน เหตุและผลของปรากฏการณ์ธรรมชาติ และเหตุการณ์ต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน การตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน การคาดคะเนหาคำตอบ และวิธีการคิดหา
คำตอบ  โดยอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่วยในการสำรวจตรวจสอบ เก็บข้อมูลและสรุปคำตอบ ลักษณะภายนอกของ
หินจากลักษณะเฉพาะตัว  การแก้ปัญหาอย่างง่าย  ขั้นตอนการทำงาน  เขียนโปรแกรมอย่างง่าย  ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง  
จัดเก็บ  เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  การรู้จักและเลือกใช้เครื่องมือและแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเข้าถึง
ข้อมูลข้อมูลที่ต้องการ การจัดการเวลาในการใช้สื่อ การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์  ร่วมกันดูแล รักษา
อุปกรณ์เบื้องต้น  
          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เชื่อมโยงเหตุและผล อธิบายลองผิดลองถูก ระบุ 
บอก บรรยาย เลือกใช้ สืบค้น ตั้งคำถาม ตอบคำถาม คาดคะเนคำตอบ หาคำตอบ สำรวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล สรุป
คำตอบ แก้ปัญหา แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน  จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลจัดการเวลาในการใช้สื่อ ปฏิบัติตามข้อตกลง และ
ดูแลรักษา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย ช่างสังเกต มีเหตุผล มีความคิดในการแก้ปัญหาง่ายๆ  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมตามวัย  โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

ตัวช้ีวัด 
ว๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  
ว๑.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
ว๒.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
ว๒.๓  ป.๑/๑ 
ว๓.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  
ว๓.๒  ป.๑/๑  
ว๔.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕  
  

รวม   ๑๕  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ :  ๓.๑-๓.๒-๓.๓      
สมรรถนะหลักที่ ๘ :  ๘.๑-๘.๒ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ว๑๒๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                 เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาความต้องการแสงและน้ำของพืช  ความจำเป็นที่ พืชต้องได้รับน้ำและแสงเพ่ือการเจริญ เติบโต  
แบบจำลองวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ  การนำสมบัติการ
ดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน  สมบัติของวัสดุเกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน  สมบัติของ
วัสดุเพ่ือนำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  ประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่  แนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง  การมองเห็นวัตถุ  คุณค่าของความรู้ของการมองเห็น  
การป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม  ส่วนประกอบของดินและจำแนกชนิดของดิน 
การใช้ประโยชน์จากดิน การเขียนแผนภาพ แผนภูมิ แบบจำลองอย่างง่ายเพ่ืออธิบายความรู้ ความเข้าใจและความคิดของ
ตน ลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย  การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง  จัด
หมวดหมู่  ค้นหา  จัดเก็บ  เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ การประเมินค่าของสื่อ การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ และการดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุ สร้างแบบจำลอง เปรียบเทียบ 
อธิบาย เขียนแผนภาพ แผนภูมิแบบและจำลองอย่างง่าย นำไปใช้ ประยุกต์ใช้ เสนอแนะ แยกข้อมูล แก้ปัญหาโดยการใช้
ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความ ใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อสื่อ ปฏิบัติ
ตามข้อตกลง และดูแลรักษาอุปกรณ ์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์  ตระหนักถึงความจำเป็นที่มีผลในการเจริญเติบโตของพืชและนำไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม  ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และตระหนักในคุณค่าของความรู้ ของการ
มองเห็น และการป้องกันอันตรายจากการมอง มีเหตุผลในการตัดสินใจ มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
 
ตัวช้ีวัด 

ว๑.๒  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓ 
ว๑.๓  ป.๒/๑ 
ว๒.๑  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔ 
ว๒.๓  ป.๒/๑  ป.๒/๒ 
ว๓.๒  ป.๒/๑  ป.๒/๒ 
ว๔.๒  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔ 
 

รวม   ๑๖  ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ :  ๓.๔      
สมรรถนะหลักที่ ๘ :  ๘.๓ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                        เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์  ประโยชน์ของอาหาร น้ำและอากาศ  
แบบจำลองวัฎจักรชีวิตของสัตว์  คุณค่าของชีวิตสัตว์โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้น
ส่วนย่อยๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือ
ทำให้เย็นลง  ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ  แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่
ของวัตถุ การดึงดูดแม่เหล็กสารแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก ขั้วเหนือและขั้วใต้ ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันและต่างชนิดกัน การ
เปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า ประโยชน์
และโทษของไฟฟ้า  แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิด
กลางวันกลางคืนและการกำหนดทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต ส่วนประกอบของ
อากาศ ความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต การลดและการเกิดมลพิษทางอากาศ การ
เกิดลม ประโยชน์และโทษของลม  การพูดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยให้เหตุผลพร้อมหลักฐาน
ประกอบ การนำคำตอบที่ได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์อย่างง่ายๆ อัลกอริทึมในการทำงานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย  การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม  การเลือกและสร้างสื่ อ
สารสนเทศท่ีมีสาระ ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อ่ืน  และข้อตกลงในการใช้
อินเตอร์เน็ต  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  บรรยาย  สร้างแบบจำลอง  อธิบาย 
พูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน  ชี้แจงเหตุผล ระบุ เปรียบเทียบ จำแนก  ยกตัวอย่าง ตั้งคำถาม สืบสอบ เลือกใช้
ข้อมูล และแสดงอันกอริทึมในการทำงาน  
           เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิ ด
วิเคราะห์  และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือสื่อความง่ายๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
กับวัย 
 
ตัวชี้วัด 

ว๑.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔ 
ว๒.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  
ว๒.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔ 
ว๒.๓  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓   
ว๓.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
ว๓.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔ 
ว๔.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕ 

 
รวม   ๒๕  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ :  ๓.๕-๓.๖      
สมรรถนะหลักที่ ๘ :  ๘.๔-๘.๕ 



 

 

41 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 
ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                          เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
            ศึกษาหน้าที่ของราก  ลำต้น ใบ และดอกของพืช  ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เป็น
กลุ่มพืช  กลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์  พืชดอกและพืชไม่มีดอก  สัตว์ออกลูกเป็นตัว  มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง  ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา  กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก  กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน  กลุ่มนกและกลุ่มสัตว์ที่เลี่ยงลูกด้วยนม  ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม  สมบัติทางกายภาพด้านความ
แข็งแรง  สภาพยืดหยุ่น  การนำความร้อนและการนำไฟฟ้าของวัสดุ  การนำสมบัติเรื่องการแข็งตัว  สภาพยืดหยุ่น  การนำ
ความร้อนและการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สมบัติทางกายภาพของวัสดุ  สมบัติของสสาร ๓ สถานะ  การ
ต้องการที่อยู่  รูปร่างและปริมาตรของสสาร  เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ  ผลของแรงโน้มถ่วง
ที่มีต่อวัตถุ  การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ  มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ  
วัตถุที่ เป็นตัวกลางโปร่งใส  ตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสง  แบบรูปเส้นทางการขึ้นและการตก ของดวงจันทร์  
แบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างการปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  
แบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ  คาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ ปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการกระทำ
ของมนุษย์และการออกแบบและสร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ การเขียนผัง
เชื่อมโยงเหตุและผลโดยแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุและผลอย่างเป็นลำดับ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา  
การอธิบายการทำงาน  การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาง่ายๆ  ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  การตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข  การใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประโยชน์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย  การจัดการเวลาในการใช้สื่อเทคโนโลยี  การเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนเกี่ยวกับการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี  
            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  อธิบาย บอกระบุ นำไปใช้  
ประยุกต์ใช้  เขียนแผนผัง สร้างแบบจำลอง  เสนอแนะ  ให้เหตุผล ใช้เกณฑ์การแยกข้อมูล  แก้ ปัญหาโดยการใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ ตรวจหา ค้นหา จัดการ แสดงอันกอริทึมในการทำงาน  
           เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ใฝ่ เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน  มี
ความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  ใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย ระมัดระวัง มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัย 
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ตัวช้ีวัด 
  ว๑.๒   ป.๔/๑  
  ว๑.๓   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔ 
  ว๒.๑   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔ 
  ว๒.๒   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  
  ว๒.๓   ป.๔/๑  
  ว๓.๑   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓ 
  ว๔.๒   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕ 
 
รวม    ๒๑  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ :  ๓.๑-๓.๒      
สมรรถนะหลักที่ ๘ :  ๘.๑-๘.๒ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                        เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
           ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน
แต่ละแหล่งที่อยู่  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพ่ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  โซ่อาหาร  บทบาทหน้าที่
ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม  ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช  สัตว์และมนุษย์  ลักษณะที่คล้ายคลึ งกันของ
ตนเองกับพ่อแม่   การเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง  การละลายของสารในน้ำ  
การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 
วิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง  แรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนว
เดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ การวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ  ผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ  แรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง ตัวแปรทดลอง
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง  เสียงต่ำ  ลักษณะและการเกิดเสียงดัง  เสียงค่อย  ระดับเสียง  คุณค่าของความรู้เรื่องระดับ
เสียงการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง  ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์  ตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและ
ตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี  ปริมาณน้ำในแต่ละแห่งและปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้  
คุณค่าของน้ำ  การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ  การหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ  หมวก  
น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง  กระบวนการเกิดฝน  หิมะและลูกเห็บ  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการ
ทำงาน  การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย  การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย  
การตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข  การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน  การประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  การศึกษา รวบรวม ประเมิน  นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมี
มารยาท  การเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน และเคารพสิทธิของผู้อ่ืนเกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยี  
           โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และหลักฐานเชิงประจักษ์  บรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  
เขียนแผนภาพ ตั้งคำถาม ออกแบบ วางแผน สืบสอบความรู้ สำรวจ เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล 
สร้างแบบจำลอง นำไปใช้  ระบุตัวแปร  เปรียบเทียบ  ประยุกต์ใช้  ตรวจสอบ นำเสนอ และเสนอแนะ   

            เพ่ือให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใฝ่ เรียนรู้   มุ่ งมั่นในการทำงาน มี
ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการใช้สื่อ ใช้สื่ อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่าง
ปลอดภัย ระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัย 
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ตัวช้ีวัด   
ว ๑.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  
ว ๑.๓  ป.๕/๑  ป.๕/๒  
ว ๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  
ว ๒.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕ 
ว ๒.๓  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕ 
ว ๓.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  
ว ๓.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕ 
ว ๔.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕ 

 
รวม   ๓๒ ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ :  ๓.๓-๓.๔      
สมรรถนะหลักที่ ๘ :  ๘.๓-๘.๔ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว๑๖๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
            ศึกษาสารอาหารและประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน  แนวทางในการ
เลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่ เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ  
ความสำคัญของสารอาหารโดยเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้ง
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  แบบจำลองรับย่อยอาหารและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร  การย่อยอาหารและการ
ดูดซึมสารอาหาร  ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร  แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็น
ปกติ  การแยกสารผสมโดยการหยิบออก  การร่อน  การใช้แม่เหล็กดึงดูด  การรินออก  การกรองและการตกตะกอน  วิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร  การเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัสดุที่ผ่านการขัดถู  ส่วนประกอบ
และหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  การเขียนแผนภาพและการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การ
ออกแบบทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  ประโยชน์
ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
แบบขนาน ประโยชน์ของความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
การเกิดเงามืด รังสีของแสง  แสดงการเกิดเงามืด เงามัว  การเกิดและเรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา  
พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและตัวอย่างการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  กระบวนการเกิดหินอัคนี  หินตะกอนและ
หินแปรและวัฏจักรของหิน  ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวัน การเกิดซากดึกดำบรรพ์และ
คาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรรพ์  การเกิดลมบก  ลมทะเลและมรสุมและผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย  ลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม  การซัดเซาะชายฝั่ง  ดินถล่ม  
แผ่นดินไหว สึมามิ  ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย  แนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติและธรณีภัยพิบัติที่เกิดในท้องถิ่น  การเกิดปรากฏการณ์เรื่อนกระจกและผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อ
สิ่งมีชีวิต  ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก  แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก  
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบ การแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางวิทยาศาสตร์ โดยการให้เหตุผล
สนับสนุนหรือคัดค้าน พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์  การวางแผนหาวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันอย่างเป็น
ขั้นตอน  การออกแบบและเบียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและ
แก้ไข  การใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน  สิทธิและหน้าที่ของตน และการ
เคารพในสิทธิของผู้อ่ืนเกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยี การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล จริยธรรมในการ
ใช้สื่อ  
           โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และหลักฐานเชิงประจักษ์  บรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  
เขียนแผนภาพ  นำไปใช้  ระบุตัวแปร  เปรียบเทียบ  ประยุกต์ใช้ และ เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล เลือกใช้
เครื่องมือ  วางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  แก้ปัญหา สร้างต้นแบบ นำเสนอ สำรวจ ตรวจสอบ  ทดสอบ 
สืบค้น จัดการเวลาในการใช้สื่อ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานร่วมกัน 
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            เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน มีความ
รับผิดชอบ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับเพศและวัย  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ช่าง
สังเกต ตระหนักและมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มี
มารยาทและจริยธรรมในการใช้สื่อ รู้เท่าทันสื่อ ใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย ระมัดระวัง มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับวัย 
 
ตัวช้ีวัด 

ว๑.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓ , ป.๖/๔  ป.๖/๕   
ว๒.๑  ป.๖/๑  
ว๒.๒  ป.๖/๑  
ว๒.๓  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖  ป.๖/๗  ป.๖/๘ 
ว๓.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒ 
ว๓.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖  ป.๖/๗  ป.๖/๘  ป.๖/๙ 
ว๔.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔ 
 

รวม   ๓๐ ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ :  ๓.๕-๓.๖ 
สมรรถนะหลักที่ ๗ :  ๗.๓-๗.๔ 
สมรรถนะหลักที่ ๘ :  ๘.๕ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา                     

และวัฒนธรรม 
 

ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน     ๘๐   ช่ัวโมง 

ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน     ๘๐   ช่ัวโมง 

ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน     ๘๐   ช่ัวโมง 

ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน     ๘๐    ช่ัวโมง 

ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน     ๘๐  ช่ัวโมง 

ส๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน     ๘๐   ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

   
ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                           เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
           ศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด ความหมาย ความสำคัญและการเคารพพระรัตนตรัย การปฏิบัติ
ตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  หรือศาสน
สถานของศาสนาที่ตนนับถือ  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน ของศาสนาที่ตนนับถือ การ
เลือกใช้เครื่องมือและแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ   การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และ
วันสำคัญทางศาสนา ประโยชน์และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การรู้จักตนเอ งบอกสิ่งที่
สามารถทำได้และทำไม่ได้ ที่ตนชอบและไม่ชอบ การบอกความคิดความรู้สึก ความต้องการ  ตัวอย่างความสามารถและ
ความดีของตนเอง ผู้อ่ืนและบอกผลจากการกระทำนั้น โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 
การมีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำ
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
ตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม ตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจำวันอย่างประหยัด เหตุผลความจำเป็นที่ต้องทำงานอย่างสุจริต สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ แผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียน การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและห้องเรียน 
           โดยใช้กระบวนการ บอกความหมาย ความสำคัญ บอกประโยชน์ ยกตัวอย่าง บำเพ็ญประโยชน์ แสดงตน ปฏิบัติ
ตน ทำกิจกรรม อธิบายเหตุผล บอกความสัมพันธ์ ระบุ จำแนก ใช้ข้อมูล สังเกตและเปรียบเทียบ  แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
           เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดี  ชื่นชม เห็นคุณค่า มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม มีความสามารถในการคิด มีสติ มีวินัย 
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัย เป็น
คนดีแยกแยะ สิ่งดี ชั่ว ถูก ผิด  มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  ควบคุมอารมณ์ รู้จักแบ่งปัน ปรับตัวร่วมเล่นและเรียนกับเพ่ือนๆ
ได้ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ชื่นชมธรรมชาติรอบตัว รักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์     
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ตัวช้ีวัด  

ส ๑.๑   ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔              
ส ๑.๒   ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  

 ส ๒.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒   
 ส ๒.๒   ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  
 ส ๓.๑   ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓   
 ส ๓.๒   ป.๑/๑  
 ส ๕.๑   ป.๑/๑  ป๑.๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔    
 ส ๕.๒   ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  
 
รวม   ๒๓      ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะสำคัญ 
สมรรถนะที่  ๑ : ๑.๓ 
สมรรถนะที่  ๕ : ๕.๑-๕.๕ 
สมรรถนะที่  ๘ :  ๘.๑ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                        เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
           ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชหรือ
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง  
ความหมาย ความสำคัญ และการเคารพพระรัตนตรัย หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ การทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา การสวดมนต์ แผ่เมตตา การมีสติ
เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่อศาสนา ศาสดา และ
ความสำคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน ๆ การปฏิบัติตนต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ การเลือกใช้
เครื่องมือและแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญ
ทางศาสนา การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การรู้จักตนเองบอกสิ่ง
ที่สามารถทำได้และทำไม่ได้ที่ตนชอบและไม่ชอบ การบอกความคิด ความรู้สึก ความต้องการ การปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทย การยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ การเคารพในสิทธิ 
เสรีภาพของผู้อ่ืนความสัมพันธ์ของตนเอง การมีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ 
และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน 
ทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว การบันทึก
รายได้และรายจ่ายของตนเอง ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดย
วิธีต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านและ
โรงเรียน ตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนผัง  แผนที่ รูปถ่าย และลูกโลก การแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทา งธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น การจำแนกและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช้แล้วไม่หมดไป ใช้แล้วหมดไป และสร้างทดแทนขึ้น
ใหม่ได้ ความสัมพนัธ์ระหว่างฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
          โดยใช้กระบวนการ  บอกความหมาย ความสำคัญ แบบอย่าง ข้อคิด ประโยชน์ ความสัมพันธ์ ระบุ สรุป จำแนก 
เลือก บันทึก สังเกต สืบค้น จัดการ อธิบาย ปฏิบัติตน แสดงพฤติกรรม เข้าไปมีส่วนร่วม และปรับตัวตัวเอง แก้ปัญหาด้วย
สันติวิธี  
         เพ่ือให้เกิดความชื่นชม เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ มีความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา   การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับวัย  เป็นคนดีแยกแยะ สิ่งดี ชั่ว 
ถูก ผิด ปฏิบัติตนมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่   ดำรงชีวิตอย่างมีสติ รู้จักปกป้องตนเองให้ปลอดภัย มีระเบียบวินัย  อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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ตัวช้ีวัด     
ส ๒.๒  ป.๑/๑   ป.๒/๒  
ส ๓.๑  ป.๒/๑   ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔          
ส ๓.๒  ป.๒/๑   ป.๒/๒       
ส ๕.๑  ป. ๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓       
ส ๕.๒  ป.๒/๑   ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  
 

รวม  ๒๘      ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่  ๑ :  ๑.๓ 
สมรรถนะที่  ๕ :  ๕.๑-๕.๕  
สมรรถนะที่  ๘ :  ๘.๑ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
 
ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                        เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
   ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย 
พุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ  แบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ความหมาย ความสำคัญของพระไตรปิฎก หรือ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ พระรัตนตรัย และหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ การสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติเป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ ชื่อ ความสำคัญและการปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอ่ืนๆ 
การปฏิบัติตนต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือ การเลือกใช้เครื่องมือและแหล่งสารสนเทศเพ่ือการ
สืบค้นและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือการรู้จักตนเองบอกสิ่งที่สามารถทำได้และทำไม่ได้ที่ตนชอบและไม่
ชอบ บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ ประโยชน์และการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่นการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย วินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
ชีวิตประจำวัน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ความแตกต่างของกระบวนการการ
ตัดสินใจในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน โดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง ตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลต่อการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม ความต้องการ และความจำเป็นใน
การใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต การใช้จ่ายของตนเอง ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและ
บริการ สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน ความสำคัญของภาษี และบทบาทของประชาชนในการเสีย
ภาษี เหตุผลการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง 
แผนที่ และรูปถ่าย เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง แผนผังเพ่ือแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ และการประกอบอาชีพ สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษโดย
มนุษย์ ความแตกต่างของลักษณะเมืองและชนบท ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับการดำเนินชีวิตของคนใน
ชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
          โดยใช้กระบวนการ สรุป บอกแบบอย่าง ข้อคิด ชื่อ ความหมาย ความสำคัญ อธิบาย แสดงความเคารพ ปฏิบัติ
ตาม  จำแนก เสนอวิธีการ  สำรวจ วาดแผนผัง เปรียบเทียบ จัดการ เลือก บันทึก สังเกต  สืบค้น  เข้าไปมีส่วนร่วม และ
ปรับตัวตัวเอง แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 

เพ่ือให้เกิดความชื่นชม เห็นคุณค่า มีสติ มีความสามารถในการคิด  การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับวัย เป็นคนดีของสังคม มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ มีระเบียบวินัย  ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน มีจิตสำนึกที่ดี มีเหตุผล มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
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ตัวช้ีวัด  
ส ๑.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖  ป.๓/๗             
ส ๑.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓             
ส ๒.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔              
ส ๒.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓   
ส ๓.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓          
ส ๓.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓          
ส ๕.๑  ป. ๓/๑ ป.๓/๒  ป.๓/๓            
ส ๕.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  

 
รวม  ๓๑   ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่  ๑ :  ๑.๓ 
สมรรถนะที่  ๕ :  ๕.๑-๕.๕  
สมรรถนะที่  ๘ :  ๘.๑ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  

ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                        เวลา ๘๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน พุทธประวัติ
ตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ การทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนา แนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
การสวดมนต์ แผ่เมตตา การมีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืน ๆ โดยสังเขป ความสำคัญ และการบำรุงรักษาศาสน
สถานของศาสนาที่ตนนับถือ  มารยาทของการเป็นศาสนิกชนที่ดี ศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา การเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การควบคุมอารมณ์  การปรับ
พฤติกรรมการแสดงออก การยอมรับปัญหาและแก้ไขปัญหา การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือน สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ
ตามกฎหมาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น ความงามในธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม บทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว
และสังคม อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง 
ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพ้ืนฐานและการักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค การรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง ตาม
ความสามารถและความถนัด แนวและทางการประยุกต์ใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้าที่เบื้องต้นของเงิน ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และสถานที่สำคัญใน
จังหวัดของตน จากแผนที่และรูปถ่าย ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง การปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ และภัยจากสื่อ
สารสนเทศ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด การเรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

โดยใช้กระบวนการอธิบาย สรุป  แสดงความเคารพ ปฏิบัติตน  บอกแนวทางปฏิบัติ ปรับพฤติกรรม แก้ไขปัญหา 
ประยุกต์ใช้ อภิปราย มีส่วนร่วม วิเคราะห์ เสนอวิธีการ ระบุ สืบค้น เรียนรู้ นำเสนอแนวทางการจัดการ และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

เพ่ือให้เห็นคุณค่า ชื่นชม มีสติ มีมารยาท มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ  รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา รู้จักตนเอง 
พ่ึงตนเอง มีทักษะการใช้ชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม มีความสามารถในการใช้
สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย รักท้องถิ่นและบ้านเกิดของตนเอง รักความเป็นไทย  และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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ตัวชี้วัด  
 ส ๑.๑  ป. ๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖  ป.๔/๗  ป.๔/๘             

ส ๑.๒  ป. ๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓           
ส ๒.๑  ป.๔/๑   ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป๔/๕         
ส ๒.๒  ป.๔/๑   ป.๔/๒  ป.๔/๓  
ส ๓.๑  ป.๔/๑   ป.๔/๒  ป.๔/๓              
ส ๓.๒  ป.๔/๑   ป๔/๒           
ส ๕.๑ ป. ๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓         
ส ๕.๒  ป.๔/๑   ป.๔/๒  ป.๔/๓     
 

รวม  ๓๐ ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะหลักที่ ๕ : ๕.๑ - ๕.๖ 
สมรรถนะท่ี  ๙ : ๙.๓ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                      เวลา ๘๐ ชั่วโมง  
  

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการ
พัฒนาชาติไทย พุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสำคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการ
ดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง  องค์ประกอบและความสำคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสดาที่ตนนับถือ พระรัตนตรัย ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การสวดมนต์ แผ่เมตตา การมีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือแนวทาง
พัฒนาจิตของศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การจัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคม บทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม นับถือศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา 
และประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม มารยาทของการเป็นศาสนิกชนที่ดี สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี การปกป้องคุ้มครองตนเอง หรือผู้ อ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก การควบคุมอารมณ์ การปรับ
พฤติกรรมการแสดงออก การยอมรับปัญหาและแก้ไขปัญหา การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือน วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของ
การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ การรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง ตามความสามารถและความถนัด 
แนวทางและการประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน หลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร ผลดีและผลเสียของการกู้ยืม ข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน จากแผนที่และรูปถ่าย ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่
สำคัญในภูมิภาคของตน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรใน
ภูมิภาคของตน อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน ความงามในธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้ อม และแนวทางในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการที่
ยั่งยืนในประเทศไทย การปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ และภัยจาก
สื่อสารสนเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
          โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สรุป อธิบาย ปฏิบัติตน จัดพิธีกรรม ยกตัวอย่าง เสนอวิธีการ มีส่วนร่วม ระบุ ปรับ
พฤติกรรม แก้ไขปัญหา  ประยุกต์ใช้ จำแนก สืบค้น เรียนรู้ และนำเสนอตัวอย่าง  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ของตน มีมารยาทความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มี
ความสามารถในการคิด การใช้ทักษะชีวิต รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง มีเหตุผล มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
พัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตนเอง มีชีวิตอย่างเรียบง่าย มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความพอเพียง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์   
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ตัวช้ีวัด  
ส ๑.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗  
ส ๑.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓   
ส ๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔   
ส ๒.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓ 
ส ๓.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  
ส ๓.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒   
ส ๕.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒     
ส ๕.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  

 
รวม  ๒๗  ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะหลักที่ ๕ : ๕.๑ - ๕.๖ 
สมรรถนะท่ี  ๘ : ๘.๑ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                                          เวลา ๘๐ ชั่วโมง  

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ  หรือความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 
พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างความสำคัญและการเคารพพระรัตนตรัย  ไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา 
และแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต การสวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตเจริญปัญญา การมีสติเป็นพ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือแก้ปัญหา
อบายมุขและสิ่งเสพติด หลักธรรมสำคัญของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอ่ืนๆ 
และการปฏิบัติตนเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี  ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในศาสนสถาน และการปฏิบัติตน มรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์และการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา การ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของ
ครอบครัวและชุมชน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม บทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและการธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม มารยาทไทย การควบคุมอารมณ์ ก ารปรับ
พฤติกรรมการแสดงออก การยอมรับปัญหาและแก้ไขปัญหา การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือน ความงามในธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย ข้อมูล ข่าวสาร 
เหตุการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจำวัน การเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาล การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ บทบาทและความสำคัญ
ในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ บทบาทของผู้บริโภคที่
รู้เท่าทัน วิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 
ตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น การรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง ตามความสามารถและความถนัด แนวทางและ
การประยุกต์ใช้แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศไทยจากแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติใน
ประเทศไทยเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ การปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธ รรมชาติ 
ภัยทางเพศ และภัยจากสื่อสารสนเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

โดยใช้กระบวนการ วิเคราะห์ สรุป ปฏิบัติตนตามแบบอย่าง บอกข้อคิด บอกแนวปฏิบัติ ปรับพฤติกรรม แก้ไข
ปัญหา  ประยุกต์ใช้ อธิบาย แสดงตน แสดงออก ติดตาม เปรียบเทียบ อภิปราย มีส่วนร่วม บอกวิธี ยกตัวอย่าง สืบค้น 
เรียนรู้ อธิบายความสัมพันธ์ และนำเสนอตัวอย่าง  

เพ่ือให้เห็นคุณค่า ชื่นชม มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
เกิดความสามารถด้านการคิด  การสื่อสาร  การใช้ทักษะชีวิต รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง มีเหตุผล  มีสติ มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
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ตัวช้ีวัด  
ส ๑.๑  ป.๖/๑  ป๖/๒   ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖  ป.๖/๗  ป.๖/๘  ป.๖/๙    
ส ๑.๒  ป. ๖/๑ ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔   
ส ๒.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕     
ส ๒.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  
ส ๓.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓   
ส ๓.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒     
ส ๕.๑  ป. ๖/๑ ป.๖/๒   
ส ๕.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  

 
รวม  ๓๑  ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะหลักที่ ๕ : ๕.๑ - ๕.๖ 
สมรรถนะท่ี  ๖ : ๖.๖ 
สมรรถนะท่ี  ๘ : ๘.๑ 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
รายวิชาพื้นฐาน   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา                      
และวัฒนธรรม 

วิชาประวตัิศาสตร ์
 

ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ จำนวน     ๔๐   ช่ัวโมง 

ส๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ จำนวน     ๔๐   ช่ัวโมง 

ส๑๓๑๐๒  ประวตัิศาสตร ์ จำนวน     ๔๐   ช่ัวโมง 

ส๑๔๑๐๒  ประวตัิศาสตร ์ จำนวน     ๔๐    ช่ัวโมง 

ส๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ จำนวน     ๔๐  ช่ัวโมง 

        ส๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์       จำนวน     ๔๐   ช่ัวโมง 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

61 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

  
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปี  ๑                                          เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 

 ศึกษาการบอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลา ตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การลำดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน  ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง สถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน การเลือกใช้เครื่องมือและแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น 
และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ  การทำงานกลุ่ม การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงของครอบครัว  โรงเรียนและ
สังคม การรักษาสมบัติส่วนรวม ความภูมิใจในความเป็นไทย และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม บอก ระบุ  เรียงลำดับ สอบถาม อธิบายเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เลือก สืบค้น ปฏิบัติ
ตนและมีส่วนร่วม  

เพ่ือให้เกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย  มีระเบียบ
วินัย ในการปฏิบัติตน ใช้ชีวิตได้เหมาะสมกับวัย กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความสัมพันธ์อันดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  
 
ตัวช้ีวัด          

ส ๔.๑  ป. ๑/๑ ป.๑/๒  ป.๑/๓ 
ส ๔.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒ 

 ส ๔.๓  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 
 
รวม    ๘ ตัวชี้วัด 
สมรรถนะที่ ๕ : ๕.๔ 
สมรรถนะหลักที่ ๗  : ๗.๑ – ๗.๒ 
สมรรถนะท่ี  ๘ : ๘.๑ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  

ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษาการใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต การลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  การกำหนดเป้าหมายในการทำงานและตั้งใจทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย
ที่คิดไว้  การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่
มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ  การมีเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิตประจำวันของตน  การใช้สื่อและจัดการเวลาในการ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ  ตัวอย่าง
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้  การทำงานกลุ่มและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กติกา 
ข้อตกลงของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม การรักษาสมบัติส่วนรวม  มีความสัมพันธ์อันดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข    

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  วิธีการลำดับเหตุการณ์  สืบค้น อธิบาย ยกตัวอย่าง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว 
ชุมชนและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิต รวมทั้งบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น   วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่า  ชื่นชม อนุรักษ์ ยึดถือเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต และมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย มีเหตุผล ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมกับวัย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ มีความสัมพันธ์อันดี
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข    
 
ตัวช้ีวัด      
 ส ๔.๑   ป.๒/๑  ป.๒/๒ 
 ส ๔.๒  ป.๒/๑  ป.๒/๒ 
 ส ๔.๓ ป.๒/๑  ป.๒/๒ 
 
รวม     ๖  ตัวชี้วัด 
สมรรถนะที่ ๕ : ๕.๔ 
สมรรถนะท่ี ๖ : ๖.๑ 
สมรรถนะท่ี ๗ : ๗.๒ 
สมรรถนะหลักที่ ๘  : ๘.๑ – ๘.๒ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  

ส๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                           เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษาการเทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน
โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่ นฐานและพัฒนาการของชุมชน  ลักษณะที่
สำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน  ความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง
กับชุมชนอ่ืนๆ  พระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย   พระ
ราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ  การเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ปัญหา  การเลือกสาระที่มีประโยชน์จากสื่อสารสนเทศไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน การทำงานกลุ่มและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม  การรักษา
สมบัติส่วนรวม  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การเปรียบเทียบ ลำดับเหตุการณ์  ระบุแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและปัจจัยที่มีอิทธิพล สรุป
ลักษณะสำคัญ  อธิบายและเล่าเรื่องเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ เลือกและปฏิบัติตน 

เพ่ือให้เห็นคุณค่า  ชื่นชมวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน มีความรักและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทย รักชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ใช้ชีวิตได้เหมาะสมกับวัย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย  และมี
ความสัมพันธ์อันดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
ตัวช้ีวัด         

ส ๔.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  
ส ๔.๒   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
ส ๔.๓   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 

 
รวม     ๘   ตัวชี้วัด 
สมรรถนะที่ ๕ : ๕.๔ 
สมรรถนะหลักที่ ๗  : ๗.๑ – ๗.๒ 
สมรรถนะท่ี ๘ : ๘.๑ – ๘.๓ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  

ส๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษาการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ สหัสวรรษ  ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
โดยสังเขป  ประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย ภูมิ
ปัญญาไทยที่สำคัญสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรแก่การอนุรักษ์  การฟัง/อ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ และความสามารถ
ในการจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่นำเสนอในข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนั้น กระบวนการหรือวิธีการในการทำงาน
ร่วมกัน 
         โดยการนับช่วงเวลา  แยกแยะ อธิบาย ยกตัวอย่าง บอกเล่าความเป็นมา ฟัง/อ่านข้อมูลข่าวสาร จำแนกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น ทำงานร่วมกัน 

เพ่ือให้เห็นคุณค่า ชื่นชมและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ และภูมิปัญญาไทย รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ร่วมกันอนุรักษ์ รักษาภูมิปัญญาไทยสืบต่อไป และมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตร่วมกันอย่างเป็น
ขั้นตอน ถูกต้องและเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด        

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

 
รวม     ๘    ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๗ : ๗.๑ 
สมรรถนะท่ี ๙  :  ๙.๑   
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                 เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพ่ือตอบคำถามทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล  ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อ
ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป พัฒนาการ
ของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักร
อยุธยา ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ  ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยอยุธยาและ
ธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและความสามารถในการบอกหรือ
ระบุสาเหตุของปัญหา  การเล่าข่าวหรือเหตุการณ์ที่พบเห็นในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนการ
ทำงานและการเรียงลำดับความสำคัญของงาน การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี โดยคำนึงถึงสภาวะสิ่งแวดล้อม 

 โดยการวิเคราะห์ สืบค้น รวบรวมข้อมูล บอกประวัติความเป็นมา  อธิบายและอภิปรายเหตุผล เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ บอกและระบุสาเหตุของปัญหา เล่าข่าวหรือเหตุการณ์ กำหนดเป้าหมาย วางแผนการทำงาน เรียงลำดับ
ความสำคัญ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี และรักษาสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือให้เห็นคุณค่า ชื่นชมและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ และภูมิปัญญาไทย รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ร่วมกันอนุรักษ์ รักษาภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อมที่ดีสืบต่อไปมีความรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างเหมาะสม มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 

 
 
ตัวช้ีวัด          

ส ๔.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓ 
         ส ๔.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒ 
        ส ๔.๓  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔ 
 
รวม     ๙   ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๗ : ๗.๒ 
สมรรถนะท่ี ๖  :  ๖.๒ 
สมรรถนะท่ี ๙  :  ๙.๓   
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๖                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษาความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ  ข้อมูลจาก
หลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต สภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือน
บ้านในปัจจุบัน  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป  ปัจจัยที่ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆสมัย
รัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้การฟัง/อ่านข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ และความสามารถในการจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่นำเสนอในข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนั้น การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลและความสามารถในการบอกหรือระบุสาเหตุของปัญหา  การเล่าข่าวหรือเหตุการณ์ที่พบเห็นใน
บริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนการทำงานและการเรียงลำดับความสำคัญของงาน การเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี โดยคำนึงถึงสภาวะสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีการเรียนรู้ กระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล และการใช้ภาษาในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

โดยการอธิบาย นำเสนอข้อมูล บอกความสัมพันธ์  ยกตัวอย่าง ฟัง/อ่านข้อมูลข่าวสาร จำแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น  เชื่อมโยงความสัมพันธ์ บอกหรือระบุสาเหตุของปัญหา เล่าข่าวหรือเหตุการณ์ กำหนดเป้าหมาย วางแผนการ
ทำงาน เรียงลำดับความสำคัญ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้ภาษาในการถ่ายทอดข้อมูล 

          เพ่ือให้เห็นคุณค่า ชื่นชมและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ และภูมิปัญญาไทย รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ร่วมกันอนุรักษ์ รักษาภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อมที่ดีสืบต่อไป มีความรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างเหมาะสม มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการทำงาน 
และมีความสามารถในการใช้ภาษาถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างครบถ้วนและมีเหตุผล 
 
ตัวช้ีวัด          

ส ๔.๑  ป. ๖/๑ ป.๖/๒  
       ส ๔.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒ 
     ส ๔.๓  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔ 
 
รวม     ๘   ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๗ : ๗.๑ และ ๗.๒ 
สมรรถนะท่ี ๖  :  ๖.๖ 
สมรรถนะท่ี ๙  :  ๙.๓ และ ๙.๔   
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาพื้นฐาน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

พ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน     ๒๐   ช่ัวโมง 

พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน     ๒๐   ช่ัวโมง 

พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน     ๒๐   ช่ัวโมง 

พ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน     ๘๐    ช่ัวโมง 

พ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน     ๘๐  ช่ัวโมง 

                พ๑๖๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา                 จำนวน     ๘๐     ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                                              เวลา    ๒๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก ความรัก ความผูกพัน และคุณค่า ของสมาชิกใน
ครอบครัว  ความภาคภูมิใจในตนเอง  ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง  ทักษะในการเคลื่อนไหว
ร่างกาย  การเล่นเกมและเข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย  การปฏิบัติตนตามกฎ  กติกาในการออกกำลังกายและ
เล่นเกม  การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  วินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ สาเหตุและอาการเมื่อเจ็บป่วย  วิธีป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งที่บ้านและโรงเรียนจากภัยต่าง ๆ การแสดงท่าทางขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การรู้จัก
ตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการและ
ปัญหาของตนเองได้ การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
 โดยใช้การอธิบาย บอก ระบุ คิดแก้ปัญหา เล่นเกม ปฏิบัติตน ป้องกันตนเอง แสดงคำพูดหรือท่าทาง และทักษะ
กระบวนการทางวิชาพลศึกษา   
          เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการตามวัยเด็ก และเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
และผู้อ่ืนตามสุขบัญญัติ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ชื่นชมธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมรอบตัว และเข้าร่วมในกิจกรรมทางนันทนาการ และกีฬา สามารถ
ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่น และเรียนกับเพ่ือนๆ ได้อย่างมีความสุข 

 
ตัวช้ีวัด 

พ๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  
พ๒.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  
พ๓.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  
พ๓.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
พ๔.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 

      พ๕.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 
 
รวม    ๑๕   ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๕ : ๕.๑ – ๕.๕ 
สมรรถนะท่ี ๗  :  ๗.๓ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                           เวลา    ๒๐   ชั่วโมง 
 

ศึกษาลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายใน  ธรรมชาติของมนุษย์  คุณค่าของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว  ความสำคัญของเพ่ือน  พฤติกรรมที่เหมาะสม  ความภาคภูมิใจในเพศของตนเอง  ทักษะในการควบคุมและ
เคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่  การเล่นเกมและการเข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางร่างกาย  การ
ออกกำลังกาย  การเล่นเกมและปฏิบัติตามกฎ  กติกา ลักษณะของผู้มีสุขภาพดี  การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์  ของใช้
และของเล่นที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ  การปฏิบัติตนในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดทั้งทางบกและทางน้ำ ชื่อยาสามัญ
ประจำบ้าน  โทษของสิ่งเสพติด  การปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือน  สาเหตุ  อันตรายรวมทั้งวิธีการป้องกัน
อัคคีภัยและวิธีการหนีไฟ การรู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบ  ไม่ชอบอะไร บอก
ความคิด ความรู้สึกความต้องการและปัญหาของตนเองได้ การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  
 โดยการอธิบาย บอก ระบุ เลือก เล่นเกม ปฏิบัติตาม และใช้ทักษะกระบวนการทางพลศึกษา ปฏิบัติตามสุข
บัญญัติ ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ  แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
          เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการของตนเอง  และเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและ
ผู้อื่นตามสุขบัญญัติ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ชื่นชมธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม รอบตัวและการเข้าร่วมในกิจกรรมทางนันทนาการ และกีฬา สามารถควบคุม
อารมณ ์ปรับตัว ร่วมเล่น และเรียนกับเพ่ือน ๆ ได้อย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

พ๑.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓ 
พ๒.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔ 
พ๓.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  
พ๓.๒ ป.๒/๑  ป.๒/๒ 
พ๔.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕ 
พ๕.๑   ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕ 

 
รวม ๒๑    ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะหลักที่ ๕ : ๕.๑ – ๕.๕ 
สมรรถนะท่ี ๗  :  ๗.๓ – ๗.๔ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                  เวลา    ๒๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโต ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การเจริญเติบโตของตนตามเกณฑ์
มาตรฐาน ความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน วิธีการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ  ทักษะในการควบคุมร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ การเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด การออกกำลังกายและเล่นเกมพ้ืนเมือง การปฏิบัติตามกฎ กติกาในการเล่น วิธีการติดต่อและป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค อาหารหลัก ๕  หมู่ การเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสม การแปรงฟันอย่างถูกวิธี การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งในบ้าน โรงเรียนและการเดินทาง การขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุในเบื้องต้น การรู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่
ทำไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด ความรู้สึก ความต้องการและปัญหาของตนเองได้ การแก้ปัญหาด้วย
สันติวิธี 
 โดยการอธิบาย เปรียบเทียบ เลือก ระบุ ปฏิบัติตาม จำแนก แสดงวิธี แก้ปัญหา และการใช้กระบวนการทาง    
พลศึกษา  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการของตนเอง  และเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและ
ผู้อ่ืน มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการ
ชื่นชมธรรมชาติรอบตัวและการเข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและกีฬา 

 
ตัวช้ีวัด 

พ๑.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
พ๒.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓     
พ๓.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  
พ๓.๒   ป.๓/๑  ป.๓/๒ 
พ๔.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕ 
พ๕.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓     
 

รวม   ๑๘   ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๕ : ๕.๑ – ๕.๕ 
สมรรถนะท่ี ๗  :  ๗.๓ – ๗.๔ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

พ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                               เวลา    ๘๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจตามวัย  ความสำคัญของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ  
คุณสมบัติความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนะธรรมไทย  การ
ปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ   ทักษะมีการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้
อุปกรณ์  การฝึกกายบริหาร  เล่นเกม  กีฬาพ้ืนฐาน  และกีฬาที่ตนเองชอบ  การปฏิบัติตามกฎ  กติกาในการเล่นกีฬา  
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ  สภาวะอารมณ์ความรู้สึกต่อสุ ขภาพสามารถปรับตัวได้  ยอมรับปัญหา  
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  ข้อความบนฉลากอาหาร  สุขภัณฑ์สุขภาพตามสุขบัญญัติ    การทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกาย  ความสำคัญของการใช้ยาอย่างถูกวิธี  วิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด  สารเคมี  
แมลงกัดต่อยและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  ผลเสียจากการสูบบุหรี่  และเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการ
ป้องกันตนเองจากภัยต่างๆทั้งโรคภัย  อุบัติภัย  ภัยธรรมชาติ  ภัยทางเพศและภัยจากสื่อสารสนเทศและใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางพลศึกษา  อธิบาย ปฏิบัติตน ยกตัวอย่าง เล่นเกม เล่นกีฬา วิเคราะห์ ทดสอบ แสดง
วิธี แก้ปัญหา  บอกวิธีป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ  ประยุกต์ใช้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการตามวัยของตนเอง    และเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 

 
ตัวบ่งช้ี 

พ๑.๑   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓ 
พ๒.๑   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓     
พ๓.๑   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔     
พ๓.๒   ป.๔/๑  ป.๔/๒ 
พ๔.๑   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔    
พ๕.๑   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓     

 
รวม    ๑๙   ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๕ : ๕.๑ – ๕.๕ 
สมรรถนะท่ี ๗  :  ๗.๓ – ๗.๔ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                 เวลา    ๘๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาความสำคัญ วิธีการดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  ความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่น  พฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน  ทักษะในการเคลื่อนไหว  การเล่นเกมและกิจกรรมแบบผลัด  ทักษะและกลไกใน
การปฏิบัติกิจกรรมทางกายและกีฬา  การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีม  ทักษะในการคิด  การ
ตัดสินใจ  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาในการเล่นเกม  กีฬา และการออกกำลังกาย  การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองโดยไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  ความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  ข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้สร้างเสริมสุขภาพ  สื่อ
โฆษณากับการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์  การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อย  สมรรถภาพทางกายที่ดี  
ปัจจัย  ผลกระทบ  การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีผลกระทบต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ  การปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา มีวินัยใน
การปฏิบัติตามสุขบัญญัติ การปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจาก
สื่อสารสนเทศ  
   โดยการอธิบาย  ระบุ จัดรูปแบบ เล่นเกม เล่นกีฬา ปฏิบัติตน ค้นหา วิเคราะห์ ทดสอบ ใช้ทักษะการคิด ตัดสินใจ 
และกระบวนการทางพลศึกษา บอกแนวทางและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน เรียนรู้
ด้วยตนเอง บอกวิธีการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยทักษะการเรียนรู้และทักษะการสืบค้นข้อมูล 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในระบบการทำงานของร่างกาย  และเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น มีระเบียบวินัย มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  
สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ควบคุมอารมณ์ ปรับพฤติกรรมให้แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม มีเหตุผล มีมนุษยพันธ์กับเพ่ือน เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 
ตัวช้ีวัด 

พ๑.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒   
พ๒.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓     
พ๓.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖      
พ๓.๒ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔     
พ๔.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕     
พ๕.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕      
  

รวม ๒๕   ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๕ : ๕.๑ – ๕.๕ 
สมรรถนะท่ี ๗  :  ๗.๓ – ๗.๔ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

พ๑๖๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                                                              เวลา    ๘๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาความสำคัญวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ สร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร  
ทักษะในการเคลื่อนไหว  การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล  ทักษะกลไกเพ่ือปรับปรุง เพ่ิมพูนความสามารถของตนและผู้อ่ืน
ในการเล่นกีฬา การร่วมกิจกรรมนันทนาการ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ การ
ปฏิบัติตามกฎและกติกาของการเล่นกีฬา กลวิธีการรุก  การป้องกันและนำไปใช้ในการเล่นกีฬา การเล่นเกมและกีฬาด้วย
ความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ  ผลกระทบที่เกิดจากการะบาดของโรคและเสนอแนวทางในการป้องกัน  การสร้างเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายอย่างต่อเนื่อง  วิธีปฏิบัติตนจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อร่างกาย  จิตใจ 
และสังคม  สาเหตุของการติดยาและชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด วินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ การปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อสารสนเทศ 
 โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา  การอธิบาย  ระบุ จำแนก เล่นเกม เล่นกีฬา ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตน  วิเคราะห์ 
เสริมสร้างและปรับปรุง  และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในระบบการทำงานของร่างกาย  และเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน มีระเบียบวินัย มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีน้ำใจเป็น
นักกีฬา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

พ๑.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒     
พ๒.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒     
พ๓.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕     
พ๓.๒ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖     
พ๔.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  
พ๕.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓   
   

รวม    ๒๒   ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๕ : ๕.๑ – ๕.๕ 
สมรรถนะท่ี ๗  :  ๗.๓ – ๗.๔ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาพื้นฐาน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  
ศ๑๑๑๐๑ ศลิปะ          จำนวน        ๒๐      ช่ัวโมง 

ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ          จำนวน        ๒๐      ช่ัวโมง 

ศ๑๓๑๐๑ ศลิปะ          จำนวน        ๒๐      ช่ัวโมง 

ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ          จำนวน        ๘๐      ช่ัวโมง 

ศ๑๕๑๐๑ ศลิปะ          จำนวน        ๘๐      ช่ัวโมง 

ศ๑๖๑๐๑ ศลิปะ          จำนวน        ๘๐      ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
   

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                                                         เวลา  ๒๐  ชั่วโมง 
 

  ศึกษารูปร่าง  ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ การทดลองสีด้วยการใช้สีน้ำสีโปสเตอร์  สี เทียน  สีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น  การวาดภาพระบายสีตาม
ความรู้สึก งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน การกำเนิดของเสียง  ระดับความดัง – เบา  ช้า – เร็วของจังหวะ  การอ่านบท
กลอนประกอบจังหวะ  การร้องเพลงประกอบจังหวะ  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี ความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  ที่มาของบทเพลงในท้องถิ่น  ความสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น การเลียนแบบการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ 
การใช้ภาษาท่าและการประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง  การแสดงประกอบเพลงที่เก่ียวกับธรรมชาติสัตว์ การละเล่นของเด็กไทย
การแสดงนาฏศิลป์ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี และการเป็นผู้ชมที่ดี การฟังและอ่านข้อมูลเรื่องราว
สั้นๆ ง่ายๆ การแสดงความคิดเห็น เหตุผลของการตัดสินใสจในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ปัญหาของตนเองและปัญหา
กับเพ่ือนสาเหตุวิธีการแก้ไขและการลงมือแก้ไขปัญหา 

โดยใช้กระบวนการอภิปราย บอก เล่า วาดภาพระบายสี  ฝึกปฏิบัติ ระบ ุบอกลักษณะ เลียนแบบ ท่อง และแสดง
ท่าทาง ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆ ง่ายๆ สรุปและแสดงความคิดเห็น บอกเหตุผลของการตัดสินใจ บอกปัญหา คิดหา
สาเหตุ วิธีการแก้ไข  ลงมือแก้ปัญหา 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานศิลปะ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ดนตรี  นาฏศิลป์ และ
สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว จินตนาการเรื่องราว ความคิด แปลกใหม่จากสิ่งรอบตัว และแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วมใน
กิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี  และศิลปวัฒนธรรม มีเหตุผลในการตัดสินใจ รวมทั้งชื่นชมธรรมชาติรอบตัว สามารถ
นำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้ รวมถึง การมีระเบียบวินัยในตนเอง มุ่งมั่นในการทำงาน และรักในศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕ 
ศ ๑.๒  ป.๑/๑  
ศ ๒.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕ 
ศ ๒.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒  
ศ ๓.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 
ศ ๓.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
 

รวม   ๑๘  ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะหลักที่ ๕ : ๕.๓/๕.๕ 
สมรรถนะท่ี ๗  : ๑ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
   

ศ๑๒๑๐๑  ศิลปะ                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                                        เวลา  ๒๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาเส้น สี รูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และงานทัศนศิลป์  เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์
ภาพ  การสร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ   ภาพปะติดจากกระดาษ การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง
และเพ่ือนบ้าน การใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้าง
เคลื่อนไหว งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันและงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น การจำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน การ
จำแนกคุณสมบัติของเสียงสูง – ต่ำ ดัง – เบา ยาว – สั้น ของดนตรี การเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาของเพลง การขับร้องเพลงที่เหมาะสมกับวัย  การบอกความหมายและความสำคัญของเพลงที่ได้ยิน บทเพลงใน
ท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น  การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ  เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การแสดง
ท่าทางเพ่ือสื่อความหมายแทนคำพูด  การแสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  การละเล่นพ้ืนบ้าน มารยาทใน
การชมการแสดง การเข้าชมหรือมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี การฟัง อ่านข้อมูลเรื่องราว สั้นๆ ง่ายๆ 
การแสดงความคิดเห็น เหตุผลของการตัดสินใสจในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ปัญหาของตนเองและปัญหากับเพ่ือน
สาเหตุวิธีการแก้ไขและการลงมือแก้ไขปัญหา 

โดยใช้กระบวนการ บรรยาย ระบุ ฝึกปฏิบัติ วาดภาพ สร้างภาพ บอกความหมาย บอกความสำคัญและ 
ความสัมพันธ์ อภิปราย จำแนก เชื่อมโยง ร้องเพลง และแสดงท่าทางประกอบ ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆ ง่ายๆ สรุปและ
แสดงความคิดเห็น บอกเหตุผลของการตัดสินใจ บอกปัญหา คิดหาสาเหตุ วิธีการแก้ไข  ลงมือแก้ปัญหา   
          เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในงานศิลปะ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์ 
และสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว จินตนาการเรื่องราว ความคิด แปลกใหม่จากสิ่งรอบตัว และแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ มี
ระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการทำงาน เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ และรักในศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑   ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕  ป.๒/๖  ป.๒/๗  ป.๒/๘ 
ศ ๑.๒   ป.๒/๑  ป.๒/๒ 
ศ ๒.๑   ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕ 
ศ ๒.๒   ป.๒/๑  ป.๒/๒ 
ศ ๓.๑   ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕   
ศ ๓.๒   ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓ 
 

รวม   ๒๕  ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะหลักที่ ๕ : ๕.๓/ ๕.๕ 
สมรรถนะท่ี ๗  :  ๗.๑– ๗.๔ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
   

ศ๑๓๑๐๑  ศิลปะ                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                         เวลา  ๒๐ ชั่วโมง 
 

 ศึกษาลักษณะ รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิวในงาน
ทัศนศิลป์และวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์
ภาพ และเทคนิควิธีการในสร้างงานทัศนศิลป์ เส้น สี รูปร่าง รูปททรง พ้ืนผิว ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์ การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง
การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงในงานออกแบบ ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น รูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี เสียงของดนตรี สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง 
เสียงสูง – ต่ำ ดัง – เบา ยาว – สั้น สัญลักษณ์แทนรูปแบบจังหวะ บทบาทหน้าที่ของบทเพลงความสำคัญ การขับร้องเดี่ยว
และหมู่  การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงดนตรี การเคลื่อนไหว
ตามอารมณ์ของเพลง การใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น  ดนตรีกบัการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น การการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ภาษาท่าสื่ออารมณ์ของมนุษย์ นาฏยศัพท์ในส่วนขา  การชมการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านหรือ
ท้องถิ่นของตน ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ เอกลักษณ์การแสดงนาฏศิลป์  การบูรณาการยาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้
ผู้อ่ืนๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี และการเป็นผู้ชมที่ดี การฟังและการอ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆง่ายๆ 
การแสดงความคิดเห็น เหตุผลของการตัดสินใสจในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ปัญหาของตนเองและปัญหากับเพ่ือน
สาเหตุวิธีการแก้ไขปัญหา การคิดหาวิธีการที่แปลกใหม่และการเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดเพ่ือการแก้ปัญหา การลงมือแก้ปัญหา 

โดยกระบวนการบรรยาย บอก อธิบาย ระบุ จัดกลุ่ม จำแนก วาดภาพ ระบายสี ปั้น พิมพ์ภาพ ขับร้อง  เล่า
เรื่อง อธิบาย ออกแบบ วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ เคลื่อนไหวท่าทาง ฟัง/อ่าน ข้อมูลเรื่องราวสั้นๆง่ายๆ สรุปและแสดงความ
คิดเห็น บอกเหตุผลของการตัดสินใจ บอกปัญหาของตนเองและปัญหาที่มีกับเพ่ือน คิดหาสาเหตุ วิธีการแก้ไข รวมถึงคิดหา
วิธีการแปลกใหม่แล้วเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดเพื่อแก้ปัญหา ลงมือแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในงานศิลปะ มีสุนทรียภาพ  มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ และสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัว จินตนาการเรื่องราวความคิดแปลกใหม่จากสิ่งรอบตัว มีเหตุผล มีระเบียบ
วินัยและมุ่งมั่นในการทำงาน การเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ชื่นชมรอบตัว เห็นคุณค่า มี
ความภาคภูมิใจ และรักในศิลปวัฒนธรรมไทยสามารถนำความรู้ และทักษะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
สร้างสรรค์เหมาะสมกับวัย 
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ตัวช้ีวัด 
ศ๑.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖  ป.๓/๗  ป.๓/๘  ป.๓/๙  ป.๓/๑๐ 
ศ๑.๒ ป.๓/๑  ป.๓/๒ 
ศ๒.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖  ป.๓/๗ 
ศ๒.๒ ป.๓/๑  ป.๓/๒   
ศ๓.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕ 
ศ๓.๒ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓   

 
รวม   ๒๙  ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะหลักที่ ๕ : ๕.๓/ ๕.๕ 
สมรรถนะท่ี ๗  :  ๗.๕– ๗.๖ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  

ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ                                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                                  เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาลักษณะ  เส้นสี  รูปร่าง  รูปทรง  ในธรรมชาติ  งานพิมพ์  การวาดภาพโดยใช้วรรณะสี  งานทัศนศิลป์ใน
เหตุการณ์เฉลิมฉลองของวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมอ่ืนๆ ประโยคเพลงอย่างง่าย ประเภทของเครื่องดนตรี ทิศ
ทางการเคลื่อนที่ การขึ้น ลงของทำนอง  รูปจังหวะ และ ความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง  การอ่านและเขียนโน้ตดนตรี
ไทย และสากล ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรี และเพลงท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์ส่งเสริ มวัฒนธรรมทาง
ดนตรี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้กระบวนการเปรียบเทียบ อภิปราย จำแนก ฝึกปฏิบัติ บรรยาย ระบุ บอก อ่าน เขียน เรียน ร้องเพลง แสดง
ท่าทาง เล่าเรื่อง อธิบาย จิตนาการ  แสดงอารมณ์และความรู้สึก และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ชื่นชม ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในงานศิลปะ มีสุนทรียภาพ  มีความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ มีระเบียบวินัยและมุ่งมั่นในการทำงาน ประหยัด เห็นคุณค่า 
ภาคภูมิใจ และรักในศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖  ป.๔/๗  ป.๔/๘  ป.๔/๙ 
ศ๑.๒   ป.๔/๑  ป.๔/๒ 
ศ๒.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖  ป.๔/๗ 
ศ๒.๒  ป.๔/๑  ป.๔/๒ 
ศ๓.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕ 
ศ๓.๒  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  

 
รวม     ๒๙    ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๕ : ๕.๑/๕.๕/๕.๖ 
สมรรถนะท่ี ๖ : ๖.๕ 
สมรรถนะท่ี ๗ : ๗.๕ 
สมรรถนะท่ี ๙ : ๙.๒ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
   

ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                                       เวลา    ๘๐   ชั่วโมง 
 

ศึกษาจังหวะ  ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม การใช้แสงเงา  น้ำหนัก  วรรณะสี  การปั้นด้วยดินน้ำมันหรือ
ดินเหนียว  การพิมพ์ภาพและการจัดภาพพิมพ์  การจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์  ลักษณะ
รูปแบบ ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ประกอบ
ดนตรี  ลักษณะของเสียงนักร้องและเสียงเครื่องดนตรี  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  การบรรเลงเครื่องประกอบ
จังหวะ การบรรเลงทำนองด้วยเครื่องดนตรี  การร้องเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น  เพลงสากลหรือไทยสากล  การร้อง
เพลงประสานเสียงแบบ Canon  Round การสร้างสรรค์ประโยคถามตอบ การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์  
การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่อง  ดนตรีกับงานประเพณีและคุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรม  องค์ประกอบ
ของนาฏศิลป์และละคร การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง  เรื่องราว  การแสดงนาฏศิลป์ ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ชุด
ต่างๆ   หลักการชมการแสดง  การถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่าของการแสดง และการแสดงนาฏศิลป์  นันทนาการ มี
จินตนาการจากเรื่องราวรอบตัวเพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ การแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

โดยใช้กระบวนการบรรยาย  ระบุ  อธิบาย  ปฏิบัติ  อภิปราย จำแนก   เปรียบเทียบ  อ่าน เขียน ร้องเพลง ทำ
จังหวะและทำนอง ด้นสด แสดงท่าทางสื่อความหมาย  เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้วิธีการโดยใช้กระบวนการที่หลากหลายด้วย
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสืบค้นรู้จักตนเอง พ่ึงตนเองตามความสามารถและความถนัด  แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล แสดง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน  แสดงกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในงานศิลปะ มีสุนทรียภาพ  มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ ได้เหมาะสมกับวัย  มีระเบียบวินัยและมุ่งมั่นในการทำงาน  เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ และรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ทำงานด้วยความตั้งใจ 
มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ  ควบคุมอารมณ์ ปรับพฤติกรรมให้
แสดงออกอย่างเหมาะสม ปฏิบัติความดีและถูกต้องแยกแยะสิ่งถูกผิด แสดงถึงจริยธรรม มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้า
ของตนเอง เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗ 
ศ ๑.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒  
ศ ๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗ 
ศ ๒.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒ 
ศ ๓.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖ 
ศ ๓.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒  
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รวม    ๒๖   ตัวชี้วัด 
สมรรถนะการเรียนรู้ หลักที่ 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะหลักที่  5      สมรรถนะย่อยที่ 1 - 6 
สมรรถนะหลักที่  6      สมรรถนะย่อยที่ 5 
สมรรถนะหลักที่  7      สมรรถนะย่อยที่ 5 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
       

ศ๑๖๑๐๑  ศิลปะ                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                            เวลา    ๘๐   ชั่วโมง 
 
      ศึกษาการถ่ายทอดความคิด อารมณ์เกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดการขนาดสัดส่วนในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ การจัดรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงา และน้ำหนักรวมถึงการสร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้
หลักการเพ่ิมเติม และลดจากรูปและพ้ืนที่ว่างให้มีขนาดสัดส่วนความสมดุลเป็นแผนผัง และภาพประกอบ การบรรยาย
บทบาทที่สะท้อนถึงชีวิต และสังคมเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่อการสร้ างงานในท้องถิ่น 
การบรรยายเพลงที่ฟัง  โดยอาศัยองค์ประกอบเครื่องดนตรีไทยในแต่ละภาพ  ประเภท  และบทบาทของเครื่องดนตรีไทย
กับเครื่องดนตรีสากลได้ การอ่าน เขียนโน้ตไทย  และ  โน้ตสากล  เครื่องหมายกับสัญลักษณ์   การบรรยายความรู้สึก 
แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่อบทเพลงที่มีเนื้อหา องค์ประกอบ คุณภาพเสียง ในบทเพลง เรื่องราวของดนตรีไทยใน
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  ยุคสมัยต่าง ๆ รวมถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อดนตรีในท้องถิ่น  การเคลื่อนไหวโดยเน้น
ลีลา หรือ อารมณ์ในการทำท่าทางประกอบการออกแบบเครื่องแต่งกายกับอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ และละครง่าย ๆ 
รวมถึงบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์ และการละคร  ความสัมพันธ์ระหว่างงานนาฏศิลป์ และ การละคร
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     โดยใช้กระบวนการระบุ อธิบาย ปฏิบัติ สร้างงาน บรรยาย อภิปราย จำแนก อ่าน เขียน เต้น ร้องเพลง ออกแบบ 
แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และประยุกต์ใช้ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในงานศิลปะ มีสุนทรียภาพ  มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จินตนาการงาน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ อย่างง่ายๆ ได้  มีระเบียบวินัยและมุ่งมั่นในการทำงาน  เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ และรักใน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของประเทศชาติ สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 

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

รวม     ๒๖    ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ 5 ย่อย 1,5,6 
สมรรถนะท่ี 6  ย่อย 2,4,5 
สมรรถนะท่ี 7  ย่อย 1,4,5 
สมรรถนะท่ี 9  ย่อย 2 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาพื้นฐาน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ  จำนวน     ๔๐   ช่ัวโมง 

ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ  จำนวน     ๔๐   ช่ัวโมง 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ  จำนวน     ๔๐   ช่ัวโมง 

ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ  จำนวน     ๘๐    ช่ัวโมง 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ  จำนวน     ๘๐  ช่ัวโมง 

ง๑๖๑๐๑   การงานอาชีพ  จำนวน     ๘๐    ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                                             เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
 
         ศึกษาการกำหนดเป้าหมายการทำงาน วิธีการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง การใช้
วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆในการทำงาน   
         โดยใช้กระบวนการและทักษะการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย บอกวิธีการทำงาน ฝึกการใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
การปฏิบัติจริง  

เพ่ือให้เกิดความสามารถในการทำงานง่ายๆ อย่างเป็นขั้นตอน ช่วยเหลือตนเองและเพ่ือนได้ มีความกระตือรือร้น 
ตรงต่อเวลา  สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 
 
ตัวช้ีวัด     
 ง๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓    
            
รวม   ๓   ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่  ๖ : ๖.๑   
สมรรถนะหลักที่  ๙ : ๙.๑-๙.๓ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                                             เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการกำหนดเป้าหมาย วิธีการการทำงานร่วมกัน และประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
การใช้วัสดุอุปกรณ์  และเครื่องมือที่ตรงกับลักษณะงาน  การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  ความหมายและ
ค่าของเงิน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการ บอกวิธีการ ร่วมมือกันทำงาน ฝีกและลงมือปฏิบัติจริงตามข้ันตอน  
          เพ่ือให้มีความสามารถในการทำงาน เพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในชีวิตประจำวันได้ สำเร็จตามเป้าหมาย
อย่างปลอดภัย  รู้จักประโยชน์ของการทำงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมทั้งการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมืออย่าง
ประหยัดและเหมาะสมกับงาน  
 
 
ตัวช้ีวัด     
 ง๑.๑  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓     
  
รวม   ๓    ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่  ๖ : ๖.๑   
สมรรถนะหลักที่  ๙ : ๙.๑-๙.๓ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                               เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการกำหนดเป้าหมายและวิธีการทำงานร่วมกัน และประโยชน์การทำงาน  เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว 
และส่วนรวม การใช้วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ ตรงกับลักษณะงาน  การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน  
การวางแผนการประกอบอาชีพ  ความหมายและค่าของเงิน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการ อธิบายวิธีการทำงานร่วมกัน  ฝึกการใช้วัสดุอุปกรณ์   ในการปฏิบัติจริง  วิธีการวางแผน
ด้านอาชีพสำหรับตน  วิธีการบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
          เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะในการทำงานร่วมกัน แก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้อง  เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและ
ส่วนรวม มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีระเบียบวินัย สะอาด รอบคอบและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถวางแผนด้านการเงิน เป็นผู้ประกอบการวัยเยาว์ได้สำเร็จ และนำความรู้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด     
 ง๑.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  
  
รวม   ๓   ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่  ๖ : ๖.๑-๖.๔ 
สมรรถนะหลักที่  ๙ : ๙.๑-๙.๔ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                                            เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน  การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน   
การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า   ความหมายและความสำคัญของอาชีพ การกำหนดเป้าหมาย วาง
แผนการทำงาน และการเรียงลำดับความสำคัญของงาน  ความรู้และทักษะพ้ืนฐานของผู้ประกอบการที่ดี การผลิต การ
จัดการ ทรัพยากร และการเงิน  ความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์  จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โดยใช้การอธิบาย ฝึกปฏิบัติ ทักษะกระบวนการทำงานเป็นรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม ปฏิบัติงานโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี  
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีในการทำงาน มีความขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  มีเหตุผล  และซื่อสัตย์  มี
จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเป้าหมายในการทำงาน ตั้งใจทำงานให้สำเร็จ เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  มีความรับผิดชอบและเพียรพยายาม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทำงาน 
 
ตัวช้ีวัด    
 ง๑.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  
          ง๒.๑  ป.๔/๑       
 
รวม     ๕   ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่  ๖ : ๖.๑-๖.๔ 
สมรรถนะหลักที่  ๙ : ๙.๑-๙.๔ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                            เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
  ศึกษาเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการการทำงาน  ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็น
ระบบ  การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทกับสมาชิกในครอบครัว    จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  การ
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน และความแตกต่างของอาชีพ ปฏิบัติงานโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานของผู้ประกอบการที่ดี มีความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน อธิบายขั้นตอนและเหตุผล ทักษะการจัดการ วางแผนการผลิต การจัดการ
ทรัพยากรและการเงิน  วิเคราะห์ตนเอง กำหนดเป้าหมายในการทำงาน วางแผนการทำงานและเรียงลำดับความสำคัญของ
งาน แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน  แสดงกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการทำงานและอาชีพสุจริต มีมารยาทในการทำงาน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน
อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้สำเร็จเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  รู้จักการแก้ไข
ปัญหา   มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท และสร้าง
จิตสำนึก มีความรับผิดชอบ เพียรพยายามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ตัวช้ีวัด    
 ง๑.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  
 ง๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒ 
 
รวม     ๖  ตัวชี้วัด 
สมรรถนะการเรียนรู้หลักท่ี ๖ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะหลักที่  ๖ : ๖.๑-๖.๗ 
สมรรถนะหลักที่  ๙ : ๙.๑ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                                                             เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาแนวทางการทำงานและการปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน  การจัดการในการทำงานร่วมกัน  การปฏิบัติ
ตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้ อ่ืน  การสำรวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ ความรู้  
ความสามารถ  คุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานของผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผน 
การผลิต การจัดการ ทรัพยากร และการเงิน มีความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ มีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการ  อภิปราย การจัดการ  ปฏิบัติตน สำรวจ  ระบุ กำหนดเป้าหมาย วางแผน การทำงาน 
และเรียงลำดับความสำคัญของงานได ้ปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีในการทำงาน มุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักการแก้ปัญหา  มีมารยาทในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ อันได้แก่ ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รับผิดชอบและมีความยุติธรรม วิเคราะห์
ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทำงาน ตั้งใจทำงานให้สำเร็จเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  ทำงานด้วยความตั้งใจ 
รับผิดชอบและเพียรพยายาม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวัด     
 ง๑.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  
 ง๒.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  
          
รวม ๕   ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่  ๖ : ๖.๑-๖.๔ 
สมรรถนะหลักที่  ๙ : ๙.๑-๙.๔ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 

อ๑๑๑๐๑     ภาษาอังกฤษ จำนวน     ๒๐๐   ช่ัวโมง 

อ๑๒๑๐๑     ภาษาอังกฤษ จำนวน     ๒๐๐   ช่ัวโมง 

อ๑๓๑๐๑     ภาษาอังกฤษ จำนวน     ๒๐๐   ช่ัวโมง 

อ๑๔๑๐๑     ภาษาอังกฤษ จำนวน     ๘๐    ช่ัวโมง 

อ๑๕๑๐๑     ภาษาอังกฤษ จำนวน     ๘๐  ช่ัวโมง 

อ๑๖๑๐๑     ภาษาอังกฤษ   จำนวน     ๘๐         ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                                               เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 
  ศึกษาคำสั่งง่ายๆ  ตัวอักษรและการอ่านออกเสียงตัวอักษร การสะกดคำง่ายๆ  การจับคู่ภาพตามความหมายของ
คำกลุ่มคำ การตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว  การพูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
ตามแบบที่ฟัง  การบอกความต้องการของตนเอง  การพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การใช้
คำสั่งสั้นๆ ง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย   การแสดงท่าทางประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน  กระบวนการกลุ่ม รวมถึงการแสดงท่าทางประกอบ
และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เกิดทักษะเบื้องต้นทางภาษา มีมารยาทในการสื่อสาร กล้าแสดงออก ใฝ่เรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามวัย 
 
ตัวชี้วัด 

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

รวม  ๑๖    ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๔ : ๔.๑-๔.๒ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                                              เวลา   ๒๐๐   ชั่วโมง 
 

ศึกษาคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ตัวอักษรและเสียง การอ่านออกเสียงคำ สะกดคำ และอ่านประโยคง่าย ๆ  การ
เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค การตอบคำถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 
ที่มีภาพประกอบ การพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การใช้คำสั่งและคำขอร้องบอกความ
ต้องการของตนเอง การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว การพูดและทำท่าประกอบตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ชื่อและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา การร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ  การฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดในห้องเรียนและใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  กระบวนการกลุ่ม รวมถึงสามารถ ระบุ ปฏิบัติ
ตาม เลือกภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัวได้ 
          เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้นทางภาษา มีมารยาทในการสื่อสาร กล้าแสดงออก ใฝ่เรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามวัย 
 
ตัวช้ีวัด 
 อ ๑.๑   ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔    

อ ๑.๒   ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔   
อ ๑.๓   ป.๒/๑        
อ ๒.๑   ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓ 
อ ๒.๒   ป.๒/๑   
อ ๓.๑   ป.๒/๑   
อ ๔.๑   ป.๒/๑     
อ ๔.๒   ป.๒/๑ 
 

รวม  ๑๖   ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะหลักที่ ๔ : ๔.๑-๔.๒ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                              เวลา   ๒๐๐   ชั่วโมง 
 

ศึกษาคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน การอ่านออกเสียงคำ สะกดคำ  อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้า
จังหวะ(Chant) ง่ายๆ การเลือกหรือระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ  และประโยค  การตอบ
คำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  การพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล   การใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ   เพ่ือบอกความต้องการของตนเอง  การพูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน  และเรื่องใกล้ตัวตามแบบที่ฟัง การจัดหมวดหมู่คำตามประเภทของคน สัตว์และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน 
การบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ  การพูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ชื่อและคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ความแตกต่างของเสียงตั วอักษร คำ กลุ่มคำ 
และประโยคง่ายๆ ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน    การฟังหรือพูดใน
สถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว การสื่อสารและ
บรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  สี  ตัวเลขพื้นฐานและสิ่งของพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  กระบวนการกลุ่ม รวมถึงสามารถปฏิบัติตาม 
เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ จัดหมวดหมู่   แสดงท่าทางประกอบ และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา   
          เพ่ือให้ เกิดทักษะเบื้องต้นทางภาษา มีมารยาทในการสื่อสาร กล้าแสดงออก  ใฝ่เรียนรู้   มี เจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ  ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามวัย 
 
ตัวช้ีวัด  

อ ๑.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔    
อ ๑.๒   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕   
อ ๑.๓   ป.๓/๑  ป.๓/๒     
อ ๒.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
อ ๒.๒   ป.๓/๑      

          อ ๓.๑   ป.๓/๑  
          อ ๔.๑   ป.๓/๑           

อ ๔.๒   ป.๓/๑ 
  
รวม    ๑๘   ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ ๔ : ๔.๑-๔.๕ 
 
 
 



 

 

94 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
                                                                                        

อ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                                    เวลาเรียน   ๘๐  ชั่วโมง 

                                                     
ศึกษาการฟังหรืออ่านแล้วปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง ที่ใช้ในห้องเรียน คำแนะนำที่ใช้ในการเล่นเกม การวาดภาพ

หรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม และการใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตง่ายๆ ในห้องเรียน การใช้พจนานุกรม การอ่าน
ออกเสียงคำ สะกดคำ การเขียนคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ บทพูดเข้าจังหวะได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  การฟังหรืออ่าน
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ แล้วเลือกหรือระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมาย  การพูดหรือวาด
ภาพเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน  การตั้งคำถาม ตอบคำถามและจับใจความสำคัญของ
เรื่อง จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทาน ง่ายๆที่มีภาพประกอบ ข้อมูลเกี่ยวกับวันสำคัญ เทศกาล งาน
ฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษาและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ความ
เหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย  การพูดเพ่ือขอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนและครอบครัว การพูดหรือเขียนโต้ตอบเพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้สำนวนที่พบใน
ชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่างๆ การแสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ โดย
ทำท่าประกอบตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  พูดแสดงความรู้สึกของตนเอง และความคิดเห็นง่ายๆ 
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง การพูดแนะนำ เชิญชวน การค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและนำเสนอด้วยการพูดและเขียน การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านหรือเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับบุคคล สิ่งของในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาที่พบบ่อย โดยใช้คำกริยาพ้ืนฐานและคำคุณศัพท์
ที่พบบ่อยทั่วไป และการสืบค้นข้อมูลต่างๆ  
          โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน บรรยาย แนะนำ เชิญชวน ปฏิบัติตาม เลือก/ระบุภาพ
สัญลักษณ์ กระบวนการกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ  ค้นคว้า สืบค้น  รวบรวมและรายงาน  
          เพ่ือให้มีมารยาทในการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  กล้าแสดงออก ใฝ่เรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในสถานการณ์ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
สุภาพ ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ วัยและผู้ฟัง 
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ตัวช้ีวัด       
 อ ๑.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔                   
 อ ๑.๒  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕   
          อ ๑.๓  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓                    
 อ ๒.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓                    
 อ ๒.๒  ป.๔/๑  ป.๔/๒                      
 อ ๓.๑  ป.๔/๑ 
    อ ๔.๑  ป.๔/๑                          
 อ ๔.๒  ป.๔/๑             
 
รวม    ๒๐  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๔ : ๔.๑-๔.๔ 
สมรรถนะท่ี ๑ : ๑.๖ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  

อ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                       เวลาเรียน   ๘๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาการฟังหรืออ่านแล้วปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง ที่ใช้ในห้องเรียน คำแนะนำที่ใช้ในการเล่นเกม การวาดภาพ
หรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม การใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่ายๆ  การอ่านออกเสียงประโยค ข้อความและ
บทกลอนได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน ธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย การวาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน  
การเขียนคำภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูล ตามที่ฟังหรืออ่าน  การตั้งคำถามตอบคำถามและจับใจความสำคัญของ
เรื่องจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบหรือเรื่องสั้นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับวันสำคัญ 
เทศกาล งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ ง่ายๆ ของเจ้าของภาษาและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ  ความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย  การพูด
และเขียนประโยคและข้อความเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว  การพูดหรือเขียน
โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้สำนวนที่พบในชีวิตประจำวัน  การแสดงความต้องการของตนเอง และขอความ
ช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ โดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกิริยาท่าทาง
ประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การพูดแสดงความรู้สึกของตนเอง และความ
คิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง การ
ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและนำเสนอด้วยการพูดและเขียน การใช้ภาษาในการฟัง พูด 
อ่านหรือเขียนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาโดยใช้คำกริยาพ้ืนฐานและคำคุณศัพท์ที่พบบ่อยทั่วไป
การสืบค้นและรวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัวจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ    
           โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ ตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก สืบค้นและรายงานข้อมูล  เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐานที่สามารถสื่อสารและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
           เพ่ือให้มีมารยาทในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมทั้งของเจ้าของภาษาและของไทย รวมทั้ง มีความคิดรวบยอด 
มีวิจารณญาณในการฟังและอ่าน รู้จักคิด วิเคราะห์  มีเหตุผลในการตัดสินใจ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และวัย  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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ตัวช้ีวัด    
 อ ๑.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔                           
 อ ๑.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕     
 อ ๑.๓  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓                              
 อ ๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓           
          อ ๒.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒                                

อ ๓.๑  ป.๕/๑      
อ ๔.๑  ป.๕/๑                                   
อ ๔.๒  ป.๕/๑          

 
รวม    ๒๐  ตัวชี้วัด 

สมรรถนะหลักที่ ๔ : ๔.๑-๔.๔ 
สมรรถนะท่ี ๑ : ๑.๖ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
                                                                      

อ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                                                          เวลาเรียน   ๘๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาการฟังหรืออ่านแล้วปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง ที่ใช้ในห้องเรียน คำแนะนำที่ใช้ในการเล่นเกม การวาดภาพ
หรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม และการประดิษฐ์ การใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่ายๆ   การอ่านออกเสียงคำ
ประโยค ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเลือกหรือระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตาม สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน  การเขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังหรืออ่าน การเขียนคำ วลี เป็น
ประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน  การตั้งคำถามและตอบคำถาม เดาและจับใจความสำคัญของเรื่อง จากการฟังและอ่าน
ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า ข้อมูลเกี่ยวกับวันสำคัญ เทศกาล งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่  ของเจ้าของ
ภาษาและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  การเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย  การพูดและเขียนประโยค หรือ
ข้อความ เพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว การพูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลโดยใช้สำนวนที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน  การแสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือ การ
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆได้  โดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกิริยาท่าทางประกอบอย่าง
สุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การพูดหรือเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเอง 
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  การค้นคว้า 
รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูดและเขียน การใช้ภาษา
ในการฟัง พูด อ่านหรือ เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาโดยใช้คำกริยาพ้ืนฐานและ
คำคุณศัพท์ที่พบบ่อยทั่วไป การสืบค้นและรวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัวจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   
          โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น  สืบค้น  รายงานข้อมูล และทำโครงงาน  เพ่ือให้เกิดทักษะพื้นฐานที่สามารถ
สื่อสารและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
           เพ่ือให้มีมารยาทในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและวัย  มีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมทั้งของเจ้าของภาษาและของไทย รวมทั้ง 
มีความคิดรวบยอด มีวิจารณญาณในการฟังและอ่าน รู้จักคิด วิเคราะห์ มีเหตุผลในการตัดสินใจ กล้าแสดงออก ใฝ่เรียน ใฝ่
รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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ตัวช้ีวัด     
 อ ๑.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔                            
 อ ๑.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕                       
 อ ๑.๓  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓                               
 อ ๒.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓ 
          อ ๒.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒                                 
 อ ๓.๑  ป.๖/๑       
 อ ๔.๑  ป.๖/๑                                    
 อ ๔.๒  ป.๖/๑                       
 
รวม    ๒๐  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ ๔ : ๔.๑-๔.๘ 
สมรรถนะท่ี ๑ : ๑.๖ 
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คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชาเพิ่มเติม 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา                      
และวัฒนธรรม 

วิชาประวตัิศาสตร ์
 

    ส๑๑๒๓๑  หน้าท่ีพลเมือง ๑  จำนวน     ๔๐   ช่ัวโมง 

    ส๑๒๒๓๒  หน้าท่ีพลเมือง ๒  จำนวน     ๔๐   ช่ัวโมง 

    ส๑๓๒๓๓  หน้าท่ีพลเมือง ๓  จำนวน     ๔๐   ช่ัวโมง 

    ส๑๔๒๓๔  หน้าท่ีพลเมือง ๔  จำนวน     ๔๐    ช่ัวโมง 

    ส๑๕๒๓๕  หน้าท่ีพลเมือง ๕  จำนวน     ๔๐  ช่ัวโมง 

    ส๑๖๒๓๖  หน้าท่ีพลเมือง ๖  จำนวน     ๔๐   ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
                                        
ส๑๑๒๓๑  หน้าที่พลเมือง ๑                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง        
                                                                     

ศึกษาการปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพ  การรับประทานอาหาร  การทักทายด้วย
วาจาและการยิ้ม  แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ความสำคัญของภาษาไทย   การเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  การปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการออมและการ
ประหยัด หลักการทรงงานในเรื่องการประหยัดความเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด  ความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกันและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและ   หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนในเรื่องการ
รักษาความสะอาด  การรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงาน  การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู  การยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างของตนเองและผู้อื่นในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ตัวอย่างความ
ขัดแย้งในห้องเรียนในกรณีความคิดเห็นไม่ตรงกัน  การละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  การ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ  ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆ ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความสามารถในการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  การปฏิบัติตนเป็นผู้  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต พลเมือง และความ
รับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  

โดยใช้กระบวนการคิด   กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติจริง เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา บอกความหมาย แยกแยะ 
จำแนก บอกพฤติกรรม บอกเหตุผล หลักการ ยกตัวอย่าง  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีมารยาทที่ดีมีความสัมพันธ์อันดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามลักษณะของ
วัฒนธรรมไทย กตัญญูรู้คุณ เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย กล้าคิด กล้าแสดงออกถึงความรักชาติ มี
ระเบียบวินัย มีใจสุจริต ยึดมั่นในศาสนา  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 
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ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 
๓. เห็นความสำคัญของภาษาไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๑๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๒. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอาย และความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑๕. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑๗. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
รวม  ๑๙   ผลการเรียนรู้ 
กรอบสมรรถนะการเรียนรู้หลักสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สมรรถนะ ท่ี  ๕    สมรรถนะย่อย  ข้อ  ๕.๒  
สมรรถนะหลัก ที่  ๑๐   สมรรถนะย่อย  ข้อ ๑๐.๑-๑๐.๔ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส๑๒๒๓๒  หน้าที่พลเมือง ๒                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                                                                        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    
                                                                            

ศึกษาการปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้ อม  การ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน  ประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย  การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  การปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความขยันและความอดทน  หลักการ
ทรงงานในเรื่องการพ่ึงตนเองและรู้รักสามัคคีและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแต่งกาย การเข้าแถว การดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย  การปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิ กที่ดีตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ    การยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืนในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนในกรณีหน้าที่และความรับผิดชอบ และการใช้ของ
ส่วนรวมมีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ  ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆ  การเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  
การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทำของตนเอง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความสามารถในการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การปฏิบัติตน
เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต การปฏิบัติตนเป็นผู้   STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต  พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  

         โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติจริง เผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา บอก
ความหมาย วิธีการ แยกแยะ จำแนก ยกตัวอย่าง ประยุกต์ใช้ เปรียบเทียบ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีมารยาทที่ดี มีความสัมพันธ์อันดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามลักษณะของ
วัฒนธรรมไทย กตัญญูรู้คุณ  เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง เห็นคุณค่า ตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
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ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๑๑.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๒.สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๓.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอาย และความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑๔.ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑๕.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑๖.ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑๗.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๘.ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๙.ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
รวม  ๑๙   ผลการเรียนรู้ 
กรอบสมรรถนะการเรียนรู้หลักสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สมรรถนะ ท่ี  ๕    สมรรถนะย่อย  ข้อ  ๕.๒  
สมรรถนะหลัก ที่  ๑๐   สมรรถนะย่อย  ข้อ ๑๐.๑-๑๐.๔ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส๑๓๒๓๓  หน้าที่พลเมือง ๓                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                       เวลา   ๔๐   ชั่วโมง     
                                            

ศึกษาการปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  ในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ  การ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน  คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  การเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  การปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความซื่อสัตย์และความ
เสียสละ  หลักการทรงงานในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    การปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงกติกา กฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช้และการดูแลรักษาสิ่งของ
เครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวม  การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่อง
การใช้สิทธิและหน้าที่ และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียน  การ
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล  ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่น
กำเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยการไม่รังแก ไม่ทำร้าย ไม่ล้อเลียน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันมีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ  ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆ  ตัวอย่าง
ความขัดแย้งในชุมชน ในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่ งแวดล้อมและเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธี  การ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทนขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยอมรับผลที่ เกิดจากการกระทำของตนเอง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ความสามารถในการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต การปฏิบัติตน
เป็นผู้   STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม ปฏิบัติจริง เผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา บอกความหมาย 
ความสำคัญ ขั้นตอน วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย  แยกแยะ อธิบาย อภิปราย ยกตัวอย่าง ประยุกต์ใช้ เปรียบเทียบ ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีมารยาทที่ดี มีความสัมพันธ์อันดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามลักษณะของ
วัฒนธรรมไทย กตัญญูรู้คุณ   เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ และรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้าน
และป้องกันการทุจริต 
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ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน 
๓. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธ ี
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง     
๑๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๒. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอาย และความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑๕. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑๗. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวม     ๑๙   ผลการเรียนรู้ 
กรอบสมรรถนะการเรียนรู้หลักสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สมรรถนะ ท่ี  ๕    สมรรถนะย่อย  ข้อ  ๕.๒  
สมรรถนะหลกั ที่  ๑๐   สมรรถนะย่อย  ข้อ ๑๐.๑-๑๐.๔ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส๑๔๒๓๔   หน้าที่พลเมือง ๔                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง         
                                                                   

ศึกษาการปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆ ในเรื่องการกล่าวคำต้อนรับการแนะนำตัวเองและแนะนำ
สถานที่  การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม การมีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
ท้องถิ่น  การแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในเรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแล
รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ  การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตร
และพระจริยวัตร  การปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีวินัยและการข่มใจ  หลักการทรงงานในเรื่องประโยชน์
ส่วนรวมและพออยู่พอกินและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การมีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกา
ของห้องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาด  การรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
สร้างข้อตกลงกติกาด้วยหลักเหตุผล  และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม  การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัวและห้องเรียน ในเรื่องการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี  การมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
การปฏิบัติตามเสียงข้างมากและยอมรับเสียงข้างน้อย  การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ครอบครัวและห้องเรียน  การยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ  ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ  ความสามารถ ถิ่นกำเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ  การอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกัน
และกัน ในเรื่องการไม่รังแก วิธีการสื่อสารและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ไม่ทำร้าย  ไม่ล้อเลียน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ
แบ่งปัน  การวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน  ใฝ่หา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง การเรียนรู้จากการชี้แนะเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความสามารถ
ในการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การ
ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  การปฏิบัติตนเป็นผู้   
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
         โดยใช้กระบวนการคิด  สื่อสาร กระบวนการกลุ่ม  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติจริง เผชิญสถานการณ์และการ
แก้ปัญหา บอกความหมาย ข้อดี ข้อเสีย ข้อตกลง ผลกระทบ วิธีการ สิทธิ หน้าที่ วิเคราะห์ แยกแยะ เปรียบเทียบ 
ยกตัวอย่าง แก้ปัญหา ระบุ ประยุกต์ใช้ ปฏิบัติตาม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีมารยาทที่ดี ตามลักษณะของวัฒนธรรมไทย กตัญญูรู้คุณ เห็นคุณค่าและความสำคัญ ภาคภูมิใจ
และรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ดำเนินชีวิตตาม
วิถีประชาธิปไตย ขยัน อดทน มีน้ำใจ  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
และมีวินัยในตนเอง ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
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ผลการเรียนรู้ 
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๔. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน  
    สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว 
    และห้องเรียน 
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๑๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๒. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอาย และความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑๕. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑๗. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวม     ๑๙    ผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะ ท่ี  ๙  : ๙.๓ 
สมรรถนะหลัก ที่  ๑๐ : ๑๐.๑-๑๐.๓   
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส๑๕๒๓๕  หน้าที่พลเมือง ๕                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                    เวลา   ๔๐   ชั่วโมง   
                                                                     

ศึกษาการปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนา  การปฏิบัติตนตามกาลเทศะและการต้อนรับผู้มาเยือน  
การรู้คุณค่า ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรม
ไทย  การแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการใช้สินค้าไทย  ดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ   และสาธารณสมบัติ  การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและ
พระจริยวัตร  การปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความสามัคคี หลักการทรงงานในเรื่อง
การทำตามลำดับขั้นและทำงานอย่างมีความสุข     และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การมีส่วนร่วมในการสร้างและ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาดการรักษาของใช้ร่วมกัน และการดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎระเบียบด้วยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม  การปฏิบัติ
ตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน และโรงเรียนในเรื่องการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความ
ถูกต้องและหลักเหตุผล การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ  การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม  การมี
ส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน การยอมรับความหลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรม ศาสนาและสิ่งแวดล้อม  การทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติและพ่ึงพากันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา วาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปัน วิธีการ
สื่อสารและแก้ปัญหาด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการชี้แนะเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
การวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองในเรื่องการจัดการทรัพยากรและการขัดแย้งทางความคิด  และเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ความสามารถในการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต การปฏิบัติตนเป็นผู้   STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตน
ตามหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  
         โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม ทำงานร่วมกัน ปฏิบัติจริง  เผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหาบอก
ความหมาย ข้อดี ข้อเสีย ข้อตกลง ผลกระทบ วิธีการ สิทธิ หน้าที่ วิเคราะห์ แยกแยะ อธิบายเปรียบเทียบ  แก้ปัญหา 
ยกตัวอย่าง  ระบุ ประยุกต์ใช้ ปฏิบัติตาม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีมารยาทที่ดี ตามลักษณะของวัฒนธรรมไทย กตัญญูรู้คุณ เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ และรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ ขยัน อดทน มีน้ำใจ  ซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
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ผลการเรียนรู้ 
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. รู้คุณค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียน 
    และโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพา 
   ซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๑๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๒. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอาย และความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑๕. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑๗. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวม     ๑๐    ผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะ ท่ี  ๙  : ๙.๓ 
สมรรถนะหลัก ที่  ๑๐ : ๑๐.๑-๑๐.๓   
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส๑๖๒๓๖  หน้าที่พลเมือง ๖                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                                เวลา   ๔๐   ชั่วโมง     
                                             

ศึกษาการปฏิบัติตนและชักชวนผู้ อ่ืนให้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ  การสนทนา การปฏิบัติตน
ตามกาลเทศะและการต้อนรับผู้มาเยือน  การมีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การมีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การแนะนำผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการใช้สินค้าไทย    ดูแลรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ และ 
สาธารณสมบัติ  การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี   ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตร   และพระจริยวัตร 
การปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความใฝ่รู้ ความกตัญญู หลักการทรงงานในเรื่ององค์รวมและทำให้ง่ายและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การปฏิบัติตนและแนะนำผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและ
โรงเรียน ในการใช้และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ของส่วนรวม  การปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าที่
ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ด้วยการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี   การยึดถือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ  การใช้สิทธิและหน้าที่  การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน  การยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต
วัฒนธรรมศาสนาและสิ่งแวดล้อม การทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกัน
และกันไม่แสดงกิริยา วาจา ดูหมิ่นผู้อ่ืนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปัน วิธีการสื่อสารและแก้ปัญหาด้วยตนเอง การ
เรียนรู้จากการชี้แนะเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งใน
ประเทศไทยในเรื่องการการละเมิดสิทธิการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  การปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทำของตนเอง   การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความสามารถในการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การปฏิบัติตน
เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  การปฏิบัติตนเป็นผู้   STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต  พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  
         โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทำงานร่วมกัน ปฏิบัติจริง  เผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา บอก
ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ ความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย ข้อตกลง ผลกระทบ วิธีการ สิทธิ หน้าที่ วิเคราะห์ แยกแยะ 
แก้ปัญหา อธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง  ระบุ ประยุกต์ใช้ ปฏิบัติตาม เขียนเรื่อง แสดงบทบาทสมมต ิ

เพ่ือให้ผู้เรียนมีมารยาทที่ดี ตามลักษณะของวัฒนธรรมไทย กตัญญูรู้คุณ เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
ขยัน อดทน มีน้ำใจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต 
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
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ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 
๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแนะนำผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน 
   สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 
๗. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน 
    กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
    และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๑๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๒. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอาย และความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑๕. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑๗. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวม     ๑๙   ผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะ ท่ี  ๙  : ๙.๓ 
สมรรถนะหลัก ที่  ๑๐ : ๑๐.๑-๑๐.๓   
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบด้าน เพ่ือความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจัดการตนเองได้  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 โรงเรียนตลาดสำรอง  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยแบ่งออกเป็น  ๓  ลักษณะ  ดังนี้ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ
คิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่ วนร่วม
พัฒนาผู้เรียน  

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ชั่วโมงตอ่ปีการศึกษา 
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
๑. สำรวจสภาพปัญหา  ความต้องการ  ความสนใจ  และธรรมชาติของผู้เรียน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
๒. ศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จากฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล  หรือ

การสำรวจเพื่อทราบปัญหา  ความต้องการ และความสนใจ  เพื่อนำไปกำหนดสาระและรายละเอียดของกิจกรรมแนะแนว 
๓. กำหนดสัดส่วนของกิจกรรมด้านการศึกษา  การงานและอาชีพ  รวมทั้งชีวิตและสังคมให้ได้สัดส่ วนที่

เหมาะสม  โดยยึดสภาพปัญหา  ความต้องการ  ความสนใจ  ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนเป็นหลัก  ทั้งนี้ครูและผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 

๔. กำหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวเป็นรายปี  กำหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวแต่ละด้าน  
พร้อมทั้งกำหนดจำนวนชั่วโมงของแต่ละกิจกรรม 

๕. จัดทำรายละเอียดของแต่ละแผนการปฏิบัติกิจกรรม  เริ่มตั้งแต่การกำหนดชื่อกิจกรรม  จุดประสงค์  
เวลา  เนื้อหา/สาระ  วิธีดำเนินกิจกรรม  สื่อ/อุปกรณ์  และการประเมินผล 

๖. ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว  วัดและประเมินผล  และสรุปรายงาน   
จุดประสงค์กิจกรรมแนะแนว 
๑. รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
๒. รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
๓. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๔. มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๕. มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
๖. มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว สังคม และประเทศไทย 

         ๒.  กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การ
ทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน  เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  
โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ 
การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่ วมกันเป็นกลุ่ม ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
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     ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ๓๐ ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 

แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  ตามวิธีการลูกเสือ  ซึ่งมีองค์ประกอบ ๗ ประการ คือ  
๑. คำปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือมีไว้ให้

ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้  “ห้าม” ทำ  หรือ  “บังคับให้” ทำ แต่ถ้า “ทำ” ก็จะทำให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี  
ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้   

๒. เรียนรู้จากการกระทำ  เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล  ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของผลงานอยู่ที่การกระทำ
ของตนเอง  ทำให้มีความรู้ที่ชัดเจน  และสามารถแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเองได้  และท้าทายความสามารถของตนเอง  

๓. ระบบหมู่  เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ  เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน  การยอมรับซึ่งกันและกัน  
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  การช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 

๔. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน  ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารี  ด้วยการใช้
สัญลักษณ์ร่วมกัน  ได้แก่ เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  การทำความเคารพ  รหัส  คำปฏิญาณ  กฎ  คติพจน์  คำขวัญ  ธง  
เป็นต้น  วธิีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือแห่งโลก  ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่ว
โลกและเป็นองค์กรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโลก 

๕. การศึกษาธรรมชาติ  คือ สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ  ธรรมชาติอันโปร่งใสตามชนบท  ป่าเขา  
ป่าละเมาะ และพุ่มไม้  เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติ  การปีนเขา  ตั้งค่ายพักแรมในสุดสัปดาห์  
หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบ   

๖. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้เด็กทำ  ต้องมีความก้าวหน้าและดึงดูดใจ  
สร้างความกระตือรือร้น  อยากที่จะทำและวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนา
ตนเอง  เกมการเล่นทีส่นุกสนาน  การแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี  

การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก  เพ่ือให้เขาเกิดความมั่นใจในการที่จะ
ตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไป  ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน  เด็กต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยชี้นำ  ผู้ใหญ่เองก็ต้องนำพาให้ไปสู่
หนทางที่ดี  ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด  จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย  

จุดประสงค์กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
๑. นิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
๔. รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศชาติ 

๒.๒ กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ๔๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม   

๑. บริหารจัดการให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมได้หลากหลายทั้งรูปแบบภายในหรือภายนอกห้องเรียน  และ
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม   

๒. สำรวจความสนใจของผู้เรียนในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม 
๓. ให้ผู้เรียนร่วมกันจัดตั้งชุมนุม และครูเป็นที่ปรึกษา 
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๔. ถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
๕. ครูที่ปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินผล 

จุดประสงค์กิจกรรมชุมนุม 
๑. พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อให้เกิดทักษะประสบการณ์ทั้ง

วิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
๒.  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางกายและ ทางจิต 
๔. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๕. พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรมทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใดๆ 

 
๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สามารถพัฒนา

ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  โดยคำนึงถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสมอง  เน้น
ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม  จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิด  สร้ างสรรค์  ออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา  

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา  ร่วมกันออกแบบกิจกรรม  วางแผนการจัดกิจกรรม  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน  ร่วมสรุปและประเมินผลการจัด
กิจกรรม  ร่วมรายงานผล  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม  

จุดประสงค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์     
๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒. มีความเสียสละต่อสังคม 
๓. เป็นผู้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ชุมชนและท้องถิ่น 

 
แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม   มีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑.๑  ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  ๓  กิจกรรม  ดังนี้ 
  ๑.๑.๑  กิจกรรมแนะแนว   
  ๑.๑.๒  กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุม 
  ๑.๑.๓  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
                     ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐   

๑.๒  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม  และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  กำหนดเกณฑ์การประเมินจุดประสงค์ เป็น “ผ่าน”  
และ  “ไม่ผ่าน” 
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กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 

เวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 
 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  จำนวน  ๕,๐๔๐  ชัว่โมง  และรายวิชาเพ่ิมเติม  จำนวน  ๒๔๐  ชั่วโมง   
๒. ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ผ่านทุกรายวิชา 
๓. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  ระดับ  “ผ่าน”  ขึ้นไป 
๔. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ  “ผ่าน”  ขึ้นไป 
๕. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ผ่าน”   

ทุกกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนตลาดสำรอง 
ที ่๒๘ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนตลาดสำรอง  
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

…………………………………............ 
  ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งโรงเรียนตลาดสำรองได้เข้า
ร่วมโครงการและเป็นโรงเรียนนำร่องด้วยนั้นเพื่อให้หลักสูตรของโรงเรียนตลาดสำรอง มีความสอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายด้านการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนตลาดสำรอง ดังต่อไปนี้ 
 

๑. นายชาติกุลพล สมยาภักดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดสำรอง ประธานกรรมการ 
๒. นางระยอง  บุญยวง   ครูโรงเรียนตลาดสำรอง  กรรมการ 
๓. นางพรทิพย์ ไทยถานันดร์  ครูโรงเรียนตลาดสำรอง  กรรมการ 
๔. นางสายฝน เอียดช่วย   ครูโรงเรียนตลาดสำรอง  กรรมการ 
๕. นางธนัชชา วงศ์กาญจนาวัฒน์      ครูโรงเรียนตลาดสำรอง  กรรมการ 
๖. นางณัฐิยา  คุ้นเคย   ครูโรงเรียนตลาดสำรอง  กรรมการ 
๗. นางธีมาพร แจ้งกิจ       ครูโรงเรียนตลาดสำรอง  กรรมการ 
๘. นางเพชรรัตน์ นามมั่น   ครูโรงเรียนตลาดสำรอง  กรรมการ 
๙. นายบุญญฤทธิ ์ เกษมโสต   บุคลากรวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑๐. นางเลียม  จิตมั่น   ครูโรงเรียนตลาดสำรอง  กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าทีด่ังนี ้
๑. วิเคราะห์และจัดทำคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยมีสมรรถนะสำคัญทั้ง ๑๐  สมรรถนะเป็นฐาน 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
๓. จัดทำเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
๔. รวบรวมและจัดทำเล่มหลักสูตร 

 

        ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการปรับปรุงหลักสตูรฐานสมรรถนะโรงเรียนตลาดสำรอง  พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ให้เสร็จสิ้น
สมบูรณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนต่อไป  
 

             สั่ง ณ วันที่ ๑๙  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                         
                                                     (นายชาติกุลพล   สมยาภักดี) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดสำรอง 


