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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

คำอธิบายรายวิชา 
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                             เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง  

 

 

อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความส้ันๆ บอกความหมายของคำ และข้อความท่ีอ่าน ตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอ
เรื่องท่ีอ่าน บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์สำคัญท่ีมักพบเห็นในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการ
อ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนส่ือสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ มีมารยาทในการเขียน ฟังคำแนะนำ 
คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง พูดแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำเรียบเรียงคำเป็น
ประโยคง่ายๆ ต่อคำคล้องจองง่ายๆ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สำหรับเด็ก ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน 
และพูด วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร มีนิสัยรักการ
อ่าน โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้เป็นผู้รู้จักการให้ การแบ่งปัน มีสติในการ
ดำเนินชีวิต ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และเห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ 

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑  ป.๑/๑-๘ 
ท ๒.๑  ป.๑/๑-๓ 
ท ๓.๑  ป.๑/๑-๕ 
ท ๔.๑  ป.๑-๔ 
ท ๕.๑  ป.๑/๑-๒ 

รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                     เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง    

 

 

อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ บอกความหมายของคำ และข้อความท่ี
อ่าน ตั้งคำถาม ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน แสดงความ
คิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ี
อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด เขียนเรื่องส้ันเกี่ยวกับ ประสบการณ์ ตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน ฟังคำแนะนำ คำส่ังท่ีซับซ้อน 
และปฏิบัติตาม เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู ต้ัง
คำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื ่องที่ฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื ่องที่ฟังและดู พูด
สื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของ
การสื่อสาร บอกลักษณะคำคล้องจอง เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุ
ข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็ก
ในท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยบูรณาการหลักพทุธ
ธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้เป็นผู้รู ้จักการให้ การแบ่งปัน มีสติในการดำเนินชีวิต ขยันหมั่นเพียร มี
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย ์สุจริต และเห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ 

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑  ป.๒/๑-๘ 
ท ๒.๑ ป.๒/๑-๔ 
ท ๓.๑ ป.๒/๑-๗ 
ท ๔.๑ ป.๒/๑-๕ 
ท ๕.๑ ป.๒/๑-๓ 

รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                             เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง   
   

 

อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคำ และ
ข้อความท่ีอ่าน ต้ังคำถาม และตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ลำดับเหตุการณ์ และคาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อ่าน
หนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำส่ังหรือ
ข้อแนะนำ อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ มีมารยาท ในการอ่าน คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน เขียนบันทึกประจำวัน เขียนจดหมายลาครู 
เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง บอกสาระสำคัญจากเรื่อการฟังและการดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูด
แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตาม วัตถุประสงค์ มีมารยาทในการ
ฟัง การดู และการพูด เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ ระบุชนิด และหน้าที่ของคำในประโยค ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคำคล้องจอง และคำขวัญ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน 
และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จัก
เพลงพื้นบ้านในอำเภออรัญประเทศและในจังหวัดสระแก้ว เพลงกล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอำเภออรัญประเทศ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีท่ีอ่าน ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด และบท
ร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน และพูด วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอ เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา 
ให้เป็นผู้รู้จักการให้ การแบ่งปัน มีสติในการดำเนินชีวิต ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และเห็น
คุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ 
ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑  ป.๓/๑-๙ 
ท ๒.๑ ป.๓/๑-๖ 
ท ๓.๑ ป.๓/๑-๖ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑-๖ 
ท ๕.๑ ป.๓/๑-๔ 

รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                         เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
     

 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวน
จากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีอ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน เพื่อ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี
อ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนส่ือสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียน
แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ เขียนจดหมายถึง
เพื่อนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทใน
การเขียน จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปความจากการฟังและดู พูดแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื ่องที่ฟังและดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
รายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคใช้พจนานุกรมค้นหา
ความหมายของคำ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ บอกความหมายของสำนวน
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านในอำเภออรัญประเทศและในจังหวัด
สระแก้วหรือนิทานคติธรรม อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพื้นบ้านในจังหวัดสระแก้ว 
ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบท ร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ กระบวนการอ่าน การเขียน และพูด
วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทางภาษาในการส่ือสาร โดยบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้เป็นผู้รู้จักการให้ การแบ่งปัน มีสติในการดำเนินชีวิต ขยันหมั่นเพียร มี
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย ์สุจริต และเห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ  

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑  ป.๔/๑-๘ 
ท ๒.๑ ป.๔/๑-๘ 
ท ๓.๑ ป.๔/๑-๖ 
ท ๔.๑ ป.๔/๑-๗ 
ท ๕.๑ ป.๔/๑-๔ 

รวม  ๓๓  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชา 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
   

 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความ
ที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลายแยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน มีมารยาทในการอ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด 
เขียนส่ือสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนา
งานเขียนเขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ได้ตรงตามเจตนา กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการมีมารยาทใน การเขียนพูดแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดูต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห์
ความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู 
และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยคจำแนกส่วนประกอบ
ของประโยคเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นใช้คำราชาศัพท์ บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
แต่งบทร้อยกรองใช้สำนวนได้ถูกต้อง สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่านระบุความรู้และข้อคิดจากการ
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่องจำบท
อาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า ตามความสนใจ กระบวนการอ่าน การเขียน และพูดวิเคราะห์ 
สรุป และนำเสนอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
บุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้เป็นผู้รู้จักการให้ การแบ่งปัน มีสติในการดำเนินชีวิต ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบ
วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และเห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ 

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑  ป.๕/๑-๘ 
ท ๒.๑ ป.๕/๑-๙ 
ท ๓.๑ ป.๕/๑-๕ 
ท ๔.๑ ป.๕/๑-๗ 
ท ๕.๑ ป.๕/๑-๔ 

รวม  ๓๓  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                      เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง  
  

 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความ
ที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลายแยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน มีมารยาทในการอ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด 
เขียนส่ือสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนา
งานเขียนเขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ได้ตรงตามเจตนากรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการมีมารยาทในการเขียนพูดแสดงความรู้ ความ
คิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดูต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และ
การสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคจำแนกส่วนประกอบ
ของประโยคเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นใช้คำราชาศัพท์บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
แต่งบทร้อยกรองใช้สำนวนได้ถูกต้อง สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่านระบุความรู้และข้อคิดจากการ
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่องจำบท
อาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ กระบวนการอ่าน การเขียน และพูดวิเคราะห์ 
สรุป และนำเสนอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
บุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้เป็นผู้รู้จักการให้ การแบ่งปัน มีสติในการดำเนินชีวิต ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบ
วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และเห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ 

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑  ป.๖/๑-๙ 
ท ๒.๑ ป.๖/๑-๙ 
ท ๓.๑ ป.๖/๑-๖ 
ท ๔.๑ ป.๖/๑-๖ 
ท ๕.๑ ป.๖/๑-๔ 

รวม  ๓๔ ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
คำอธิบายรายวิชา 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                        เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

การเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย เพื่อแสดงปริมาณของส่ิงของหรือจำนวนนับท่ีไม่เกิน
หนึ่งร้อยและศูนย์ บวก ลบระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม   รูป
วงกลม รูปวงรี บอกจำนวน บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง ขนาด หรือสีท่ีสัมพันธ์กันอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นทีละ ๑ ทีละ ๒ ลดลงทีละ ๑ วิเคราะห์หาคำตอบของโจทย์ปัญหาอย่าง
สมเหตุสมผลและเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างเหมาะสม โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ทั ้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักการแบ่งปันและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษา
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย การนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
สร้างสรรค์และเห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และขยันหมั่นเพียร 
มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีสติ อยู่อย่างพอเพียง เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  
ตัวชี้วัด    

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

รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                       เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

การเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย เพื่อแสดงปริมาณของส่ิงของหรือจำนวนนับท่ีไม่เกิน
หนึ่งพันและศูนย์ บวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ จำแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม 
รูปวงกลม รูปวงรี บอกจำนวน บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กัน
อย่างใดอย่างหนึ่งในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ ๑ ทีละ ๒ ลดลงทีละ ๑ บอกความยาว น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
และขีด ปริมาตรและความจุเป็นลิตร บอกจำนวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญและธนบัตร บอกเวลาบนหน้าปัด
นาฬิกา บอกวัน เดือน ปี จากปฏิทิน การวัดความยาว การชั่ง การตวงและวิเคราะห์หาคำตอบของโจทย์ปัญหา
อย่างสมเหตุสมผลและเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความมีวินัย 
ความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการต่อแถวซื้อของโดยไม่แซงคิว การขาย
ของซึ่งใช้เครื่องช่ังท่ีต้องช่ังอย่างเท่ียงธรรมไม่โกงตาช่ัง การแบ่งปัน การมีสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน 

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
รู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย การนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
สร้างสรรค์และเห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และขยันหมั่นเพียร 
มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีสติ อยู่อย่างพอเพียง เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  

ตัวชี้วัด   
ค ๑.๑ ป.๒/๑-๘ 
ค ๑.๒ ป.๒/๑ 
ค ๒.๑ ป.๒/๑-๖ 
ค ๒.๒ ป.๒/๑ 
ค ๓.๑ ป.๒/๑ 

รวม  ๑๗  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                        เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

การเขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย เพื่อแสดงปริมาณของส่ิงของหรือจำนวนนับท่ีไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์ บวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี บอกจำนวน บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่ าง ขนาด หรือสีท่ี
สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑ ทีละ ๒ ลดลงทีละ ๑ บอกความสัมพันธ์ของ
หน่วยการวัดความยาว น้ำหนัก และเวลา การอ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด การวัดความยาว การช่ัง การตวง 
รวบรวมและจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวันอ่านข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่ายและวิเคราะห์หาคำตอบของโจทย์ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลและเช่ือมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยบูรณาการ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความมีวินัย ความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การ
แบ่งปัน การมีสมาธิในการเรียนหรือการทำงานและการตรงต่อเวลา 

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย การนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
สร้างสรรค์และเห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และขยันหมั่นเพียร 
มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ และทำงานอย่างมีสติ อยู่อย่างพอเพียง เป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ตัวชี้วัด   
ค ๑.๑ ป.๓/๑-๑๑ 
ค ๑.๒ ป.๓/๑ 
ค ๒.๑ ป.๓/๑-๑๓ 
ค ๒.๒ ป.๓/๑ 
ค ๓.๑ ป.๓/๑-๒ 

รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                    เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกทักษะการแก้ปัญหา อ่าน เขียน เปรียบเทียบและเรียงลำดับ
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่างๆ บอก 
อ่าน เขียน เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วน จำนวนคละ แสดงปริมาณส่ิงต่างๆ และแสดงส่ิงต่างๆ ตามเศษส่วน 
จำนวนคละที่กำหนดและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่าน เขียน เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ และแสดงตำแหน่งจากสถานการณ์ต่างๆ ตาม
ทศนิยมที ่กำหนด ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สมเหตุสมผล หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและแสดงการลบของจำนวนนับท่ี
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ 
จำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ 
หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับและ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน
ของจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับและ ๐ พร้อมทั้งหา
คำตอบ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหาหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา การบวกและโจทย์ปัญหา การลบเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของ
อีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ๒ 
ขั้นตอน ของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง วัดและสร้างมุม ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
บุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา โดยให้ผู้เรียนมีสติ มีความเพียรพยายามในเรื่องที่ศึกษา การรู้จักแบ่งปัน มีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การทอนเงิน  

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การให้ 
เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีสติ อยู่
อย่างพอเพียง เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยนำความรู้ 
ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องตามหลัก
พุทธธรรมบุญญ สิกขา ทาน ศีล ภาวนา ซึ่งจะบ่มเพาะคนให้เต็มคน  

ตัวชี้วัด  
 ค ๑.๑ ป.๔/๑-๒, 
 ค ๑.๒ ป.๔/๑-๓ 
 ค ๒.๑ ป.๔/๑-๔ 
 ค ๒.๒ ป.๔/๑-๓ 
 ค ๓.๑ ป.๔/๑-๕ 
 ค ๓.๒ ป.๔/๑ 
 ค ๔.๑ ป.๔/๑-๒ 
 ค ๕.๑ ป.๔/๑-๓ 
 ค ๖.๑ ป.๔/๑-๖   
รวม ๒๙  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                       เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

 

เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ 
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ
ไม่เกิน ๒ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและเขียนใน
รูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ จำแนกรูป
สี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม
หรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา โดยให้
ผู้เรียนมีสติ มีความเพียรพยายามในเรื่องที่ศึกษา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี มี จิตอาสา มีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การช่ังเครื่องช่ัง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก  

โดยใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล เห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มี
ความกระตือรือร้นและเห็นความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีสติ อยู่อย่าง
พอเพียง เป็น ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยนำความรู้ ทักษะ
และหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
บุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา จะบ่มเพาะคนเต็มคน  
ตัวชี้วัด   
 ค ๑.๑ ป.๕/๑-๓  
 ค ๑.๒ ป.๕/๑-๓ 
 ค ๑.๓ ป.๕/๑ 

ค ๒.๑ ป.๕/๑-๕ 
 ค ๒.๒ ป.๕/๑ 

ค ๓.๑ ป.๕/๑-๓ 
 ค ๓.๒ ป.๕/๑-๓ 
 ค ๔.๑ ป.๕/๑ 

ค ๕.๑ ป.๕/๑-๒           
 ค ๕.๒ ป.๕/๑ 

ค ๖.๑ ป.๕/๑-๖    
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                      เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

 

เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่างๆ  เขียนอัตราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ หา
อัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให้หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ของจำนวนับไม่เกิน ๓ จำนวน แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับห.ร.ม.และค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน
และจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ๒-๓ ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยม
ที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ 
การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและโจทย์ปัญหาร้อยละ ๒-๓ ขั้นตอน 
แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
และพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม จำแนกรูปสามเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติ
ของรูป สร้างรูปสามเหล่ียมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ชนิดต่างๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ ใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา 
โดยให้ผู้เรียนมีสติ มีความเพียรพยายามในเรื ่องที่ศึกษา การรู้จักแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
สามัคคี มีจิตอาสา มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การขายผลไม้ใช้เครื่องช่ังปริมาณผลไม้ หาผลลัพธ์ของ
การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ โดยใช้ความรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิด
คำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื ่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที ่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นใน
ตนเอง ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและเห็นความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
ในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีสติ 
อยู่อย่างพอเพียง เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเองรวมทั ้งเห็น
คุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำ
ความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องตาม
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา จะบ่มเพาะคนเต็มคน  
ตัวชี้วัด      

 ค ๑.๑  ป.๖/๑-๓ 
 ค ๑.๒  ป.๖/๑-๒ 
 ค ๑.๓  ป.๖/๑-๒ 
 ค ๑.๔  ป.๖/๑-๒ 
 ค ๒.๑  ป.๖/๑-๓ 
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 ค ๒.๒  ป.๖/๑-๓ 
 ค ๒.๓  ป.๖/๑-๓ 
 ค ๓.๑  ป.๖/๑-๓ 
 ค ๓.๒  ป.๖/๑-๒   
 ค ๔.๑  ป.๖/๑ 
 ค ๔.๒  ป.๖/๑ 
 ค ๕.๑  ป.๖/๑-๒ 
 ค ๕.๒  ป.๖/๑  
 ค ๖.๑  ป.๖/๑-๖ 

รวม  ๓๔  ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คำอธิบายรายวิชา 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                          เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต ลักษณะหน้าท่ีของโครงสร้างภายนอกของ
พืชและสัตว์ ลักษณะ หน้าที่ และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ 
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และนำมาจัดจำแนกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ ลักษณะหรือสมบัติของ
วัสดุที ่ใช้ทำของเล่น ของใช้ในชีว ิตประจำวัน จำแนกวัสดุที ่ใช้เป็นของเล่น ของใช้  การดึง การผลักวัตถุ 
องค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพของดินในท้องถิ่น ในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว โดยบูรณา
การหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ เพียรพยายาม มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อ
นำไปสู่ความสำเร็จ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็น
คุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
ตัวชีวั้ด 

ว ๑.๑ ป.๑/๑-๒  
ว ๑.๒ ป.๑/๑-๒ 
ว ๒.๑ ป.๑/๑-๒ 
ว ๒.๓ ป.๑/๑ 
ว ๓.๑ ป.๑/๑-๒ 
ว ๓.๒  ป.๑/๑ 

รวม ๑๐ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                             เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 

 

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต ความจำเป็นของแสง และน้ำ
ต่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการนำไปใช้ประโยชน์ สมบัติ
ของวัสดุท่ีเกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ทำวัตถุตามสมบัติของวัสดุ การนำวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตรายจากการ มองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่
เหมาะสม ส่วนประกอบและการจำแนกชนิดของดิน การใช้ประโยชน์จากดิน การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การ
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานและดูแล
รักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยบูรณาการ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความพากเพียร ความมีสติ เพื่อให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากโลกภายนอก ก้าว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จำแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมีทักษะ การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที ่เรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรมแบบมี
เงื่อนไขโดยใช้บัตรคำส่ังและตรวจหาข้อผิดพลาด ใช้งานซอฟต์แวร์ สร้าง จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ 
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ตระหนักถึง
ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 
ว ๑.๒ ป.๒/๑-๓ 
ว ๑.๓ ป.๒/๑ 
ว ๒.๑ ป.๒/๑-๔ 
ว ๒.๓ ป.๒/๑-๒ 
ว ๓.๒ ป.๒/๑-๒ 
ว ๔.๒  ป.๒/๑-๔ 

รวม ๑๖ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                             เวลา  ๘๐ ชั่วโมง 
 

 

สำรวจ ทดลอง ศึกษาลักษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตใกล้ตัว ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูกท่ีเกิดจาก
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมส่ิงมีชีวิตท่ีดำรงเผ่าพันธุ์ไปแล้วและท่ีดำรงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันส่ิงแวดล้อมใน
ท้องถิ่นของตนเองและความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น นำเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัดคุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของเล่น 
ของใช้ การใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อถูกแรงกระทำ ทำให้ร้อน
ขึ้น หรือทำให้เย็นลง ประโยชน์และอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของวัสดุ ผลของการออกแรง
ที่กระทำต่อวัตถุ การตกของวัตถุสู ่พื ้นโลกและแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ แหล่งพลังงานธรรมชาติที ่ใช้ผลิตไฟฟ้า 
ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า และเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย สมบัติทางกายภาพของน้ำ
จากแหล่งน้ำในท้องถิ่น ส่วนประกอบของอากาศและความสำคัญของอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจาก
ความแตกต่างของอุณหภูมิ การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และการกำหนดทิศ 
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความมีวินัย ความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น การแบ่งปัน การมีสมาธิในการเรียน หรือการทำงานและการตรงต่อเวลา 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ การสืบค้น
ข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนและนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 
 ว ๑.๒ ป.๓/๑-๔ 
 ว ๒.๑ ป.๓/๑-๒  
 ว ๒.๒ ป.๓/๑-๒ 
 ว ๒.๓ ป.๓/๑-๓ 
 ว ๓.๑ ป.๓/๑-๓ 
 ว ๓.๒ ป.๓/๑-๓ 

รวม ๑๗ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                             เวลา  ๘๐ ชั่วโมง 
 

 

ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อลำเลียงและปากใบของพืช น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และ
คลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยท่ีจำเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโต และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การตอบสนอง
ของพืชต่อแสง เสียง และการสัมผัส พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส การเคล่ือนท่ี
ของแสงจากแหล่งกำเนิด การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ การจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจาก
แหล่งกำเนิดแสง การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด การเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า แสงขาว
ประกอบด้วยแสงสีต่างๆ การเกิดดิน ชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น การสร้างแบบจำลองเพื่อ
อธิบายลักษณะของระบบสุริยะ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่น
ในตนเองรวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตนคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
ว ๑.๒ ป.๔/๑ 
ว ๑.๓ ป.๔/๑-๔ 
ว ๒.๑ ป.๔/๑-๔ 
ว ๒.๒ ป.๔/๑-๓ 
ว ๒.๓ ป.๔/๑ 
ว ๓.๑ ป.๔/๑-๓ 

รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ว ๑๔๑๐๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๔              กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 

 

 ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์   จากปัญหา
อย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา ข้อผิดพลาดปรับปรุง
แก้ไข สามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน นำเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  
ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ สติ การ
แก้ปัญหา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและ
หน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิ ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อ ดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และ
ทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต 
สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด  
 ว ๔.๒  ป.๔/๑-๕ 

รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                             เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 

 

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมในแต่ละ แหล่งท่ีอยู่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสารในน้ำ การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้  แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง 
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและมลพิษทางเสียง ความแตกต่างของดาว
เคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนท่ีดาว แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี 
ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ได้ การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ วัฏ
จักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การใช้เหตุผล
เชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงวิธีแก้ปัญหา การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมแบบ
มีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล การติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลและการประเมิน ความน่าเช่ือถือของข้อมูล อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ต โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในคุณธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความพากเพียร และความมีสติ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและส่ือความหมายข้อมูล สร้างแบบจำลอง 
และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้น
พื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื ้องต้น  
สามารถสื่อสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะ ใช้รหัสลำลองแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการ
ทำงานแบบวนซ้ำ ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการแก้ปัญหา ใช้อินเทอร์เน็ต
ติดต่อส่ือสารและค้นหาข้อมูล  

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และใช้ความรู้และกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 

ว ๑.๑ ป.๕/๑-๔ 
ว ๑.๓ ป.๕/๑-๒ 
ว ๒.๑ ป.๕/๑-๔ 
ว ๒.๒ ป.๕/๑-๕ 
ว ๒.๓ ป.๕/๑-๕ 
ว ๓.๑ ป.๕/๑-๒ 

รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ว ๑๕๑๐๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๕              กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                            เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือส่ือ และ ตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสารและทำงานร่วมกันประเมินความ น่าเช่ือถือของข้อมูล รวบรวม 
ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเตอร์เนต็ท่ีหลากหลาย 
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา  ให้ผู้เรียนได้ฝึกความมีวินัย  ความซื่อสัตย์ท้ังต่อตนเอง
และผู้อื่น  การแบ่งปัน  การมีสมาธิในการเรียนหรือการทำงานและการตรงต่อเวลา 
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง ปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เพื่อ ดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการ เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  

 ว ๔.๒  ป๕/๑-๕ 

รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                    เวลา ๘๐  ชั่วโมง 
 

 

ศึกษาและเข้าใจการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ การทำงาน ท่ีสัมพันธ์กันของระบบ
ย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ สารอาหาร และความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับ
สารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยเพื่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบของโซ่อาหารและสายใยอาหาร การถ่ายทอด
พลังงานจากผู้ผลิตสู่ผู ้บริโภค การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม ในท้องถิ ่น การปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมเพื่อหาอาหาร และมีชีวิตอยู่รอด ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 
การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ ท่ีมีผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผลของส่ิงมีชีวิตจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมท้ังโดย
ธรรมชาติ และโดยมนุษย์ แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สมบัติ
ของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ การเลือกใช้สาร ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สมบัติของสารเมื่อ
สารเกิดการละลายการเปล่ียนสถานะ การเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้เกิดสารใหม่ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้า แบบ
อนุกรมและแบบขนาน การเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน ประเภทของหิน ลักษณะ และสมบัติ
ของหิน สี เนื้อหิน ความแข็ง และความหนาแน่น การจำแนกหินตามลักษณะ การเกิด การเปล่ียนแปลงของหิน การเกิด
ธรณีพิบัติภัยท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์ และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น การเกิดฤดูกาล ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา 
จันทรุปราคา การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ และการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ความก้าวหน้าและประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ จรวด ดาวเทียม และยานอวกาศ การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
การแพทย์และด้านอื่นๆ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู ้เรียนมีเจตนคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีจิตสำนึกในคุณธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความพากเพียร ความมีสติ เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วจากโลกภายนอก ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน ์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูล 
ทดลอง สร้างแบบจำลอง จัดจำแนก และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์แสดงความ
คิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
ตัวชี้วัด   

ว ๑.๒  ป.๖/๑-๕ 
ว ๒.๑  ป.๖/๑ 
ว ๒.๒  ป.๖/๑ 
ว ๒.๓  ป.๖/๑-๕ 
ว ๓.๑  ป.๖/๑-๒ 
ว ๓.๒  ป.๖/๑-๕ 

รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ว ๑๖๑๐๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๖              กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                            เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจำวัน การ
ออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน เป็นข้อความหรือผังงานการออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ี มีการใช้ตัว
แปร การวนซ้ำการตรวจสอบเงื่อนไขหากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำส่ัง เมื่อ พบจุดท่ีทำให้ผล
ลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องการฝึกตรวจหาข้อผิดพลาด จากโปรแกรมของผู้อื่นจะ
ช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  
ให้ผู้เรียนได้ฝึกความมีวินัย  ความซื่อสัตย์มีวินัยท้ังต่อตนเองและผู้อื่น  ข่วยเหลือแบ่งปัน  การมีสมาธิ มีสติ รู้จัก
ประหยัด การแก้ไขปัญหา ในการเรียนหรือการทำงานและการตรงต่อเวลา ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและ
แก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เป็นการค้นหาข้อมูลท่ีได้ตรงตาม
ความต้องการในเวลาท่ีรวดเร็ว จาก แหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือหลายแหล่ง และข้อมูล มีความสอดคล้องกัน การใช้
เทคนิคการค้นหาขั้นสูงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกนัอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการ เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด  

 ว ๔.๒  ป.๖/๑-๕ 

รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

คำอธิบายรายวชิา 

ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                 เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือ แบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื ่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด ความหมาย ความสำคัญและเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ  
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนั บถือ ปฏิบัติในศาสนพิธี  
พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน  

ศึกษา วิเคราะห์ ความสามารถและความดีและผลจากการกระทำของตนเอง ผู้อื่น โครงสร้าง บทบาท 
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย สินค้าและบริการที่ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันไม่เกินตัวและประโยชน์ของการออม การใช้ทรัพยากร
ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด ความจำเป็นของการทำงานที่สุจริต แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของส่ิงต่างๆ รอบตัว ทิศหลัก ใช้แผนผังง่ายๆ 
ในการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ในห้องเรียนการเปลี่ยนแปลงของอากาศในรอบวัน สิ ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติที ่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู ่รอบตัวการจัดระเบียบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบ้านและช้ันเรียนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวชี้วัด 
 ส ๑.๑ ป.๑/๑-๔    
 ส ๑.๒ ป.๑/๑-๓ 
 ส ๒.๑ ป.๑/๑-๒     
 ส ๒.๒ ป.๑/๑-๓ 
 ส ๓.๑ ป.๑/๑-๓     
 ส ๓.๒ ป.๑/๑ 
 ส ๕.๑ ป.๑/๑-๕   
 ส ๕.๒ ป.๑/๑-๓ 

รวม  ๒๔  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชา  

ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๒             กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                             เวลา  ๘๐  ชั่วโมง  
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องความสำคัญขงพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ประวัติศาสนา 
คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนาต่างๆ การปฏิบัติตนในพิธีกรรมทางศาสนา  การทำความดีตามหลักธรรมของ
ศาสนา ข้อตกลง กฎ ระเบียบ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน การยอมรับความแตกต่างของบุคคลในสังคม 
สิทธิส่วนบุคคล การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน บทบาทอำนาจของบุคคล มรรยาทไทย เช่น การแสดงความ
เคารพ การเดิน การยืน การนั่ง การนอน เป็นต้น อาชีพในชุมชน รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวและตนเอง การ
ออมเงิน การซื้อขายแลกเปล่ียน ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ซื้อ ผู้ขาย ทรัพยากรการผลิต ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความสำคัญ การเปลี่ยนแปลงการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งของสิ่งต่างๆ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โลก
และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ ื ่อให้เก ิดความร ู ้  ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัต ิใน การดำเน ินชีว ิต ม ีค ุณธรรมจร ิยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด ้านรั กชาติ ศาสนา พระมหากษัตร ิย ์ ม ีหลักธรรมในการดำเน ินช ีวิต  
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด 
 ส ๑.๑ ป.๒/๑-๗ 
 ส ๑.๒ ป.๒/๑-๒ 
 ส ๒.๑ ป.๒/๑-๔ 
 ส ๒.๒ ป.๒/๑-๒ 
 ส ๓.๑ ป.๒/๑-๔ 
 ส ๓.๒ ป.๒/๑-๒ 
 ส ๕.๑ ป.๒/๑-๓ 
 ส ๕.๒ ป.๒/๑-๔ 
รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  

ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๓                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                            เวลา  ๘๐  ชั่วโมง  
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีเป็นรากฐานสำคัญ
ของวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสดาของศาสนา หลักธรรมของศาสนา ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคลและการ
ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ประเพณีวัฒนธรรม พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น วันหยุดราชการ บุคคล
สำคัญในท้องถิ่น บทบาทหน้าที ่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย ความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจ การเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน โรงเรียนและชุมชน การผลิต
และการบริโภค สินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาให้ ภาษี ท่ีต้ังและลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพและวัฒนธรรมชุมชน แผนผัง แผนที่ และภาพถ่าย สภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน 
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิต ลักษณะของเมืองและชนบท มลพิษท่ีเกิดจากมนุษย์ และผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู ้เรียนมีระเบียบวินัย 
ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม   
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
 ส ๑.๑ ป.๓/๑-๗ 
 ส ๑.๒ ป.๓/๑-๓ 
 ส ๒.๑ ป.๓/๑-๔ 
 ส ๒.๒ ป.๓/๑-๓ 
 ส ๓.๑ ป.๓/๑-๓ 
 ส ๓.๒ ป.๓/๑-๓ 
 ส ๕.๑ ป.๓/๑-๓ 
 ส ๕.๒ ป.๓/๑-๕ 
รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๔             กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                              เวลา  ๘๐  ชั่วโมง  
   

ศึกษา ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือหรือปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตามหลักศาสนา พร้อมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต สวดมนต์ แผ่เมตตา มี
สติ มีสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือหรือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานท่ีเด็ก
ทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย  

ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น เสนอวิธีการท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข อำนาจอธิปไตย ความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกต้ัง 
ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ในฐานะผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงิน ใช้แผน
ที่และภาพถ่ายระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและส่ิงต่างๆ ในจังหวัดของตนเอง ความสัมพันธ์
ของสิ ่งต่างๆ ที ่อยู ่ในจังหวัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพที ่ส ่งผลต่อการดำเน ินชีว ิต การเปลี ่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมและผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนั้น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในจังหวัดโดยบูรณา
การหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ รู้จัก
ช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความ 
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวชี้วัด 
 ส ๑.๑ ป.๔/๑-๘ 
 ส ๑.๒ ป.๔/๑-๓ 
 ส ๒.๑ ป.๔/๑-๕ 
 ส ๒.๒ ป.๔/๑-๓ 
 ส ๓.๑ ป.๔/๑-๓ 
 ส ๓.๒ ป.๔/๑-๒ 
 ส ๕.๑ ป.๔/๑-๓   
 ส ๕.๒ ป.๔/๑-๓ 
รวม  ๓๐  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๕             กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๕                              เวลา  ๘๐  ชั่วโมง  
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องความสำคัญของศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นหลักใน
การพัฒนาชาติไทย ประวัติศาสนาและศาสดาของศาสนาต่างๆ หลักธรรมและพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ 
สถานภาพของบุคคลในสังคม การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะของพลเมืองดี สิทธิ
เด็ก วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า
และบริการ พฤติกรรมของผู้บริโภค สินค้าและบริการในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ ธนาคารและบทบาท
หน้าท่ี ดอกเบ้ีย การฝากเงิน และการถอนเงิน การกู้ยืมเงิน ตำแหน่ง ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตน ลักษณะภูมิ
ลักษณ์ท่ีสำคัญของภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ และลักษณะสังคมในภูมิภาค สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน และการย้ายถ่ินฐานของประชากร อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ผลที่เกิดจากการทำลายสภาพแวดล้อม แนวทางอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค โดยบูรณาการหลัก
พุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปัน มีสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ ื ่อให้เก ิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัต ิในการดำเน ินชีว ิต ม ีค ุณธรรมจร ิยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านร ักชาติ ศาสนา พ ระมหากษัตร ิย ์ ม ีหลักธรรมในการดำเน ินชีวิต  
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด 
 ส ๑.๑ ป.๕/๑-๗  
 ส ๑.๒ ป.๕/๑-๓  
 ส ๒.๑ ป.๕/๑-๔  
 ส ๒.๒ ป.๕/๑-๓  
 ส ๓.๑ ป.๕/๑-๓ 
 ส ๓.๒ ป.๕/๑-๒  
 ส ๕.๑ ป.๕/๑-๓ 
 ส ๕.๒ ป.๕/๑-๓ 

รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๖             กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                              เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ และความสำคัญ
ของศาสนาท่ีตนนับถือ ประวัติศาสดา หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ พิธีกรรมทางศาสนา กฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย ความหมาย ประเภท การเปล่ียนแปลง ความแตกต่าง การ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ข่าวและเหตุการณ์ การปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง บทบาทของ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ภาษี 
สิทธิผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยธรรมชาติ ภูมิลักษณ์ท่ีมีต่อภูมิสังคมของไทย ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แนวการใช้และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมี
ระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต  
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
 ส ๑.๑ ป.๖/๑-๙  
 ส ๑.๒ ป.๖/๑-๔  
 ส ๒.๑ ป.๖/๑-๕  
 ส ๒.๒ ป.๖/๑-๓  
 ส ๓.๑ ป.๖/๑-๓ 
 ส ๓.๒ ป.๖/๑-๒ 
 ส ๕.๑ ป.๖/๑-๒ 
 ส ๕.๒ ป.๖/๑-๓ 
รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  

ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  
   

ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีท้ังระบบสุริยคติและจันทรคติ คำท่ี
แสดงช่วงเวลาเพื่อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ำ และเรียงลำดับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การเชื ่อมโยง เพื่ อให้
สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบันและใช้คำแสดงช่วงเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 

รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและการบอก
เล่าเรื่องราวที่สืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่าเรื่อง เพื่อฝึกทักษะ
พื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวจากแหล่งข้อมูล(เช่นบุคคล)และบอกเล่า ข้อเท็จจริงท่ี
ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 

ศึกษาการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสิ ่งของเครื ่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองในสมัย          
ปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เตารีด (การรีดผ้าด้วยเตาถ่านกับเตา
ไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวที่เช็ดน้ำด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียนกับรถยนต์ (การเดินทาง) 
ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนา รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีมีผลกระทบ
ต่อตนเองในปัจจุบัน ( การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การเล่ือนช้ันเรียน การได้รับรางวัล การสูญเสียบุคคลสำคัญ
ของครอบครัว) โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง และการบอก
เล่า เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระ
บารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรม เนียม
ประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมทั้งรู้จักสถานท่ีสำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนและเห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้
ทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดความ
ร ักและความภาคภูม ิใจในความเป็นไทย ท้องถิ ่น และประเทศชาติ ภ ูม ิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตระหนักและเห็นคุณค่าท่ีจะธำรงรักษาและสืบทอดต่อไป 
ตัวชี้วัด 
      ส ๔.๑   ป.๑/๑-๓ 
      ส ๔.๒   ป.๑/๑-๒   
      ส ๔.๓   ป ๑/๑-๓ 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
   

 รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน 
รวมทั้ง การใช้คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้,  เดือนนี้ เดือนก่อน เดือน
หน้า, ปีนี ้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม เชื ่อมโยง 
เรียงลำดับ การเล่าเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญได้
ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกดิก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ภาพถ่าย สูติบัตร  ทะเบียน
บ้าน เครื่องมือเครื่องใช้  มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆและวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน ทางด้านการประกอบอาชีพ การแต่งกาย 
การส่ือสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ที่สืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลา ฝึกทักษะการสอบถาม การสังเกต การ
วิเคราะห ์การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล ทำผังความคิดและการจัดนิทรรศการ เพื่อให้เข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์
ใน เรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวในอดีต และเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตาม
กาลเวลา อย่างต่อเนื่อง  มีความเข้าใจชุมชนที่มีความแตกต่างและสามารถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจำวันได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย 
และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ การทำความเคารพแบบไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย 
โดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต การอ่าน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การอธิบาย และการ
นำเสนอ เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทำความดีของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ ่นและ
ประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรงความเป็นไทย 
ตัวชี้วัด 

ส ๔.๑  ป ๒/๑-๒  
ส ๔.๒  ป ๒/๑-๒   
ส ๔.๓  ป ๒/๑-๒  

รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
   

ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ศักราช (ถ้าเป็นชาว
มุสลิม ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช และใช้ศักราชในการบันทึก
เหตุการณ์สำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์สำคัญของตนเอง และครอบครัว 
โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเช่ือมโยง การอธิบาย เพื่อใหม้ีพื้นฐานในการศึกษาเอกสารท่ีแสดง
เหตุการณ์ตามกาลเวลา สามารถเรียง ลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลังอัน
เป็นทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ 
แผนผังโรงเรียน แผนท่ีชุมชน ห้องสมุดโรงเรียน แหล่งโบราณคดี – ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น สามารถใช้เส้นเวลา 
(Timeline) ลำดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  
 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยที่ทำ ให้เกิดวัฒนธรรมและ
ประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปัจจัยทางสังคม 
(ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การคมนาคม ความปลอดภัย ) ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง และชุมชนใกล้เคียง  
ในเรื่องความเชื่อและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถิ่น การแต่งกาย โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสอบถาม การ
สังเกต การสำรวจ การฟัง การสรุปความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง ยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ร่วม
อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามลำดับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ ได้แก่ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวสุรนารี เป็นต้น 
โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน การเล่าเรื่อง เพื่อให้เขา้ใจความเป็นมาของ
ชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพื่อชาติ และธำรงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด 
  ส ๔.๑  ป ๓/๑-๓ 
    ส ๔.๒  ป ๓/๑-๒  

ส ๔.๓  ป ๓/๑-๓ 
รวม ๘  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
   

ศึกษาความหมาย วิธีการนับ และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ์การแบ่งยุค
สมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ รวมทั้งช่วงสมัย
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี  และสมัยรัตนโกสินทร์ 
ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ  โดยใช้ทักษะการอ่าน การสำรวจ การวิเคราะห์ การคำนวณ เพื่อให้ใช้
ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวได้ถูกต้อง และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาลักษณะสำคัญ และเกณฑ์การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมาของ
ท้องถิ่น อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานท่ีพบในท้องถิ่นท้ัง หลักฐานช้ันต้นกับช้ันรอง หลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร กับไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล การจำแนก การ
ตีความ เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป การก่อต้ังอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ได้แก่ 
ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ เป็นต้น โดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ เพื่อให้
เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  
 ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร 
พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยท่ีน่าภาคภูมิใจ 
ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก โดยใช้ทักษะการอ่าน 
การสำรวจ การสืบค้น การวิเคราะห์การตีความ เพื่อเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย รวมทั้ง
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรษุไทยท่ีได้ปกป้อง และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมือง ตก
ทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด 
   ส ๔.๑   ป ๔/๑-๓ 
     ส ๔.๒   ป ๔/๑-๒  
       ส ๔.๓   ป ๔/๑-๓ 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
        

สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย ด้วยการต้ังประเด็นคำถามทางประวัติศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน ชื่อตำบล ชื่อถนน ความเป็นมาของสถานที่สำคัญ ความเป็นมา
ของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น รู ้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่น สามารถ
รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายๆ  เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
ความจริงกับข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงท่ีอยู่ในข้อมูลได้ 
โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม การสำรวจ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง และการสังเคราะห์
อย่างง่าย ๆ เพื่อฝึกฝนทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ การปกครอง การนับถือศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา อาหาร และการ
แต่งกาย  ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ทั้งตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันโดยสังเขป 
โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ี
มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่าง เพื่อให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปัจจัยท่ีส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป 
ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ได้แก่ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวบ้านบางระจัน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี ท่ีน่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ซึ่งเป็นผลให้
พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก ได้แก่ ทางด้าน ศิลปกรรม วรรณกรรม และการค้า โดยใช้ทักษะ
การอ่าน การสืบค้นข้อมูล การเช่ือมโยง การวิเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ เพื่อให้เกิดความ
รักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญท่ีจะธำรงรักษาความเป็นไทยสืบต่อไป 

ตัวชี้วัด 
     ส ๔.๑ ป.๕/๑-๓ 
   ส ๔.๒ ป.๕/๑-๒  
     ส ๔.๓ ป.๕/๑-๔   
รวม  ๙  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของวิธ ีการทางประวัต ิศาสตร์อย่างง ่ายๆ  และใช้ว ิธ ีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณ์สำคัญตามลำดับข้ันตอนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การตั้งประเด็น
ศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ การสำรวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย การ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูล การตีความ การเรียบเรียงและนำเสนอความรู้ท่ีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ โดยใช้
ทักษะ การสำรวจ การอ่าน การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ การเขียน
เรียงความ การจัดทำโครงงานและการจัดนิทรรศการ เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป  เชื ่อมโยง และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาความเป็นมา และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป โดยใช้ทักษะการ
อ่าน การสำรวจ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ประเทศไทย เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร 
ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ โดยสังเขป ผลงาน
ของบุคคลสำคัญ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญท่ีน่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดย
ใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล การเช่ือมโยง การวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ
ไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ  บรรพบุรุษท่ีได้ปกป้อง และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตก
ทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด 
  ส ๔.๑ ป ๖/๑-๒  
     ส ๔.๒ ป ๖/๑-๒  
     ส ๔.๓ ป ๖/๑-๔ 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 

คำอธิบายรายวิชา 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๑                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

 

ศึกษาลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายนอกและภายในช่องปาก วีธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก เช่น 
หู คอ จมูก ฯลฯ และอวัยวะในช่องปาก ( ปาก,ล้ิน,ฟัน,เหงือก ) สมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพันต่อกัน 
ส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจในตนเอง คือ จุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงในด้าน ร่างกาย, อารมณ์, ลักษณะนิสัย การปฏิบัติตนตามคำแนะนำและรู้อาการเจ็บป่วยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง ปวดศีรษะ, ตัวร้อน, มีน้ำมูก,ปวดท้อง,ผ่ืนคัน ( หนังศีรษะ ผิวหนัง ) ฟกช้ำ ฯลฯ การปฏิบัติตนตาม
คำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง ส่ิงท่ีทำให้เกิดอันตรายท่ีบ้านโรงเรียนและการป้องกัน สาเหตุ
และการป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากการเล่น การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายท่ีบ้านและโรงเรียน 
หลักการเคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ีเคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์ประกอบ การเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ การออกกำลังกาย 
เล่นเกมเบ็ดเตล็ด การเล่นเกม ตามคำแนะนำ ตามกฎกติกาข้อตกลงในการเล่น ใช้กระบวนการเสาะหาความรู้ 
การสำรวจข้อมูล การปฏิบัติ การแสดง การบอก ระบุ การจัดกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางกายการเคล่ือนไหวตาม
ธรรมชาติ มีทักษะการคิด เห็นคุณค่า โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
การให ้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีทักษะชีวิตท่ีดี รักความ
เป็นไทยมีน้ำใจนักกีฬามีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ ป.๑/๑-๒ 
พ ๒.๑ ป.๑/๑-๓ 
พ ๓.๑ ป.๑/๑-๒ 
พ ๓.๒ ป.๑/๑-๒ 
พ ๔.๑ ป.๔/๑-๓ 
พ ๕.๑ ป.๑/๑-๓ 

รวม ๑๕ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๒                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

 

ศึกษาลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย วิธีดูแลรักษา
อวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั ้งแต่เกิดจนตาย รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว 
ความสำคัญของเพื่อน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ลักษณะ
ของการมีสุขภาพดีเลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์ การใช้ของใช้และของเล่นท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ การเจ็บป่วย การ
บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ปฏิบัติตนในการป้องกัน
อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นทางน้ำและทางบกบอกชื่อยาสามัญประจำบ้านและใช้ยาตามคำแนะนำ ระบุโทษของสารเสพ
ติดสารอันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกันปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็น
อันตราย วิธีป้องกันอัคคีภัย และแสดงการหนีไฟ หลักการควบคุมการเคล่ือนไหวเบื้องต้นเคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ี 
เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ ประโยชน์ของการออกกำลังกายเกมเบ็ดเตล็ด เกมพื้นบ้าน ตามกฎกติกา
ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่มโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ
ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลบัน ทึกข้อมูล การปฏิบัติ การแสดง การจัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย การป้องกัน
รักษา มีทักษะชีวิต โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการให้ รู ้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าความสำคัญในค่านิยม มี
วินัย รักความเป็นไทยมีน้ำใจนักกีฬาและมีจิตวิญญาณในการแข่งขัน โดยการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและ
ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ ป.๒/๑-๓ 
พ ๒.๑ ป.๒/๑-๓ 
พ ๓.๑ ป.๒/๑-๒ 
พ ๓.๒ ป. ๒/๑-๒ 
พ ๔.๑ ป.๒/๑-๕ 
พ ๕.๑ ป.๒/๑-๕ 

รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๓                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   

 

 

อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลในด้านลักษณะ
รูปร่าง น้ำหนัก ส่วนสูงการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทยซึ่งมีปัจจัยที่มีผลต่อกา ร
เจริญเติบโต เช่นอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน ความสำคัญของครอบครัวความแตกต่ างของแต่ละ
ครอบครัวในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนมีวิธีหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมท่ีนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศและทักษะปฏิเสธการติดต่อการป้องกันการแพร่กระจายของโรค อาหาร
หลัก ๕ หมู่ เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ ๕ หมู่ในสัดส่วนและปริมาณตามธงโภชนาการ การแปรงฟันให้
สะอาดอย่างถูกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการเดินทางการขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุวิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่นการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง เลือกการออก
กำลังกาย การละเล่นพื้นเมืองด้วยตนเองการเล่นเกมตามกฎกติกาข้อตกลงในการเล่นเกมการละเล่นพื้นเมืองและ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ตามคำแนะนำโดยใช้กระบวนการการสืบค้น การอภิปราย การปฏิบัติทักษะ
ควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกาย การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการให้ รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬาและ มีจิต
วิญญาณในการแข่งขันรักความเป็นไทย เกิดความตระหนักและรู้คุณค่าของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
ปกติสุข 

ตัวชีวั้ด 
พ ๑.๑ ป.๓/๑-๓ 
พ ๒.๑ ป.๓/๑-๓ 
พ ๓.๑ ป.๓/๑-๒ 
พ ๓.๒ ป. ๓/๑-๒ 
พ ๔.๑ ป.๓/๑-๕ 
พ ๕.๑ ป.๓/๑-๓ 

รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๔                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                             เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 

 

ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ ตามวัยความสำคัญและวิธีดูแลรักษาของ
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและ
สมาชิกที่ดีของครอบครัวพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทยวิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็น
อันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพความสำคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูก
วิธี วิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา ผลเสียของการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราท่ีมีต่อสุขภาพและการป้องกัน หลักการวิธีการเคล่ือนไหวร่างกายแบบ
ผสมผสานแบบอยู่กับท่ีการเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสานแบบ การเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสานแบบใช้
อุปกรณ์การกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ การเล่นเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด การเล่นกีฬาพื้นฐาน 
การออกกำลังกาย เล่นเกมตามความชอบของตนเองและเล่นกีฬาพื้นฐานร่วมกับผู้อื่น ผลพัฒนาการของตนเองการ
ออกกำลังกาย เล่นเกม และเล่นกีฬาตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น โดยใช้กระบวนการการสืบค้น การ
อภิปราย การปฏิบัติ การบอก ระบุ แสดง เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติ ที่ถูกต้องเหมาะสม โดย
บูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการให้ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น มีสมาธิ 
มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการดูแลตนเองและผู้อื่น การ
ออกกำลังกาย เล่นเกมและการเล่นกีฬาพื้นฐานท่ีมีต่อสุขภาพการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ วิธีการปฏิบัติ
ตามกฎ กติกาการเล่นกีฬาพื้นฐานตามชนิดกีฬาท่ีเล่นในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข 

ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ ป.๔/๑-๓ 
พ ๒.๑ ป.๔/๑-๓ 
พ ๓.๑ ป.๔/๑-๔ 
พ ๓.๒ ป.๔/๑-๔ 
พ ๔.๑ ป.๔.๑-๔ 
พ ๕.๑ ป.๔/๑-๓ 

รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๕                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                               เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
   

ศึกษา ความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติซึ่งส่งผลต่อ
สุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติ ตนได้เหมาะสมลักษณะของ
ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้าง
เสริมสุขภาพการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ปัจจัยและผลกระทบ
ที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด ที่มีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาความปลอดภัยจากการใชย้า
และหลีกเลี่ยงสารเสพติด อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาวิธ ีการ
จัดรูปแบบการเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสานแบบและปฏิบัติกิจกรรมทางกายท้ังแบบอยู่กับท่ีเคล่ือนท่ี และใช้
อุปกรณ์ประกอบตามแบบท่ีกำหนด วิธีการเล่นเกมนำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัดการเคล่ือนไหวในเรื่องการรับ
แรง การใช้แรงและความสมดุลทักษะกลไกลที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาการเล่นกีฬาไทย
หลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการหลักการและรูปแบบการออกกำลังกายการออกกำลังกายและการเล่นเกม 
การละเล่นพื้นเมือง วิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีมที่เหมาะสมกับวัยอย่าง
สม่ำเสมอการสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเล่น กีฬาอย่างหลากหลาย รู้กฎกติกาในการเล่นเกมกีฬาไทยและ
กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ีเล่นวิธีการรุกและวิธีการป้องกันในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท่ีเล่นสิทธิของตนเอง
และผู้อื่นในการเล่นเกมและกีฬาความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬาโดยใช้กระบวนการการสืบค้น 
การอภิปราย การปฏิบัติการบอก ระบุแสดงเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสมโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการให้ 
รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เกิดความตระหนักและเห็น
คุณค่าในการดูแลเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื ่น มีวินัย รักความเป็นไทยใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ การนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข 

ตัวชี้วัด  
พ ๑.๑ ป. ๕/๑-๒ 
พ ๒.๑ ป. ๕/๑-๔ 
พ ๓.๑ ป. ๕/๑-๖ 
พ ๓.๒ ป. ๕/๑-๕ 
พ ๔.๑ ป. ๕/๑-๔ 
พ ๕.๑ ป. ๕/๑-๕  

รวม  ๒๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๖                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                                

ศึกษาความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการให้ทำงานเป็นปกติความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู ้อื่น 
พฤติกรรมเส่ียงท่ีนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเช้ือเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ความสำคัญและแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรคและเสนอ
แนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญท่ีพบในประเทศไทย พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของ
ส่วนรวมความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด หลักการ รูปแบบ การจำแนก 
การเคลื่อนไหวร่างกายโดยอาศัยกลไกการทำงานประสานกันของระบบต่าง ๆ ในร่างกายส่งผลให้ร่างกายของ
คนเราเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคมและ
จิตใจ ในการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกมการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและ
ประเภททีม และรู้กฎ กติกามารยาทในการเล่นประเภทนั้นๆ โดยใช้กระบวนการการสืบค้น การอภิปราย การ
ปฏิบัติ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมโดย
บูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการให้ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น มีสมาธิ 
มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า ในการดูแลตนเองและผู้อื่น ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ ด้วยความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย คำนึงถึงความ
ปลอดภัย รักความเป็นไทย การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข 

ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ ป.๖/๑-๒ 
พ ๒.๑ ป.๖/๑-๒ 
พ.๓.๑ ป. ๖/๑-๖ 
พ.๓.๒ ป. ๖/๑-๖ 
พ ๔.๑ ป.๖/๑-๔ 
พ ๕.๑ ป.๖/๑-๓ 

รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

  

  ศึกษาเรื่องรูปร่าง ลักษณะและขนาดของส่ิงต่างๆรอบตัวในธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกท่ี
มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้าง
งานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ การวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความรู้สึกของตนเอง  
  โดยใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า อภิปราย ฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ ทดลองการใช้สี
ด้วยเทคนิคต่างๆและวาดภาพระบายสี สังเกต รับรู้ส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบๆตัว และถ่ายทอดส่ิงท่ีรับรู้เป็นงานทัศนศิลป์ 
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานอย่างถูกต้อง รู้จักงานทัศนศิลป์ท่ีมีอยู่ 
ในท้องถิ่นและอาเซียน รับรู้คุณธรรมท่ีอยู่ รอบๆ ตัวและปฏิบัติงานทัศนศิลป์ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
  เห็นคุณค่าความสวยงามตามธรรมชาติ เกิดความรู้สึกช่ืนชมธรรมชาติ และงานทัศนศิลป์เกิดความมั่นใจใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองและประชาคมอาเซียน  
รวมทั้งมเีจตนคตทิีด่ ีมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบยีบ โดยน าความรู ้ทกัษะ
และหลกัพุทธธรรมบุญญสกิขา ทาน ศลี ภาวนา น าไปปฏบิตัตินในชีวติประจ าวนั 

ตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑ ป๑/๑-๕ 
 ศ ๑.๒ ป๑/๑-๒ 

รวม  ๗  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

 

  ศึกษาเรื่องรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทัศนธาตุท่ีมีอยู่ในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
โดยเน้นเส้น สี รูปร่าง รูปทรง การสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น รูปร่าง ทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ การสร้างภาพปะติด โดยการตัดหรือฉีกกระดาษ การวาดเพื่อถ่ายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวตนเองและเพื่อนบ้าน การเลือกงานทัศนศิลป์และการบรรยายสิ่งท่ีมองเห็น รวมถึง
เนื้อหาเรื่องราว การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ท่ี
พบเห็นในชีวิตประจำวัน งานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นวิธีการสร้างงาน และวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้  
  โดยใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า บรรยาย อภิปราย เขียนภาพ ฝึกปั้น พิมพ์ภาพ ฝึกทักษะ การสร้างงาน
ทัศนศิลป์ ๓ มิติ สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ วาดภาพหรือถ่ายทอดเรื่องราว บรรยายส่ิงท่ีมองเห็น
จากงานทัศนศิลป์ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปแบบโครงสร้างเคลื่อนไหว รู้คุณสมบัติ วิธีการใช้วัสดุ อุ ปกรณ์ รู้
เทคนิคและวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ รู้หลักการใช้ เลือกใช้เทคโนโลยีมาประกอบการทำงานทัศนศิลป์ ชื่นชม
ผลงานด้วยการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงาน เข้าใจเห็นคุณค่ายุคสมัยของทัศนศิลป์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและอาเซียน  
  เห็นคุณค่าความสวยงามตามธรรมชาติ และเกิดความรู้สึกชื ่นชมธรรมชาติ และงานทัศนศิลป์  ส่ือ
ความหมายและความรู้สึกจากการรับรู ้ความงาม ความเพลิดเพลิน เกิดความมั่นใจในตนเอง เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยและอาเซียน และมเีจตนคติที่ด ีมคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบระเบยีบ โดยน าความรู ้ทกัษะและหลกัพุทธธรรมบุญญสกิขา ทาน ศลี ภาวนา น าไป
ปฏบิตัตินในชวีติประจ าวนั 

ตัวชี้วัด 
  ศ ๑.๑ ป ๒/๑-๘ 
  ศ ๑.๒ ป ๒/๑-๒ 

รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  
     

  ศึกษาเรื่องรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงานเมื่อชม
งานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของส่ิงต่างๆในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
และพื้นผิว การวาดภาพระบายสีส่ิงของรอบตัวด้วยสีประเภทต่างๆ ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์
งานปั้น การวาดภาพความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์จริง โดยใช้เส้น สี รูปร่างรูปทรงและพื้นผิว การบรรยาย
เหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิค และวัสดุ อุปกรณ์ การระบุสิ่งที่ชื่นชอบและสิ่งท่ี
ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์ ลักษณะ รูปร่าง 
รูปทรงในงานการออกแบบสิ่งต่างๆที่มีในบ้านและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น   
  โดยใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า ระบุ จำแนก อธิบาย อภิปราย บรรยาย วาดภาพระบายสีด้วยสีประเภทต่างๆ 
วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์
งานปั้น บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ รูปร่าง รูปทรงในการออกแบบส่ิงต่างๆ แสดงความ
คิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนธาตุในส่ิงแวดล้อม และส่ิงต่างๆรอบตัว ใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์ กับกลุ่มสาระอื่นและชีวิตประจำวัน ช่ืนชม
ผลงาน และรู้ความเป็นมางานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นและอาเซียน 
  เห็นคุณค่าความสวยงามตามธรรมชาติ และเกิดความรู้สึกชื ่นชมธรรมชาติ และงานทัศนศิลป์ ส่ื อ
ความหมายและความรู้สึกจากการรับรู้ความงามจากงานทัศนศิลป์ เกิดความมั่นใจในตนเอง ยอมรับคำติชมและ
แก้ไขข้อบกพร่อง เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที ่เป็นมรกดทางวัฒนธรรมและมีผลต่อชีวิตคนในสังคมไทยและ
ประชาคมอาเซียน อีกทั้งมเีจตนคติที่ด ีมคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ 
โดยน าความรู ้ทกัษะและหลกัพุทธธรรมบุญญสกิขา ทาน ศลี ภาวนา น าไปปฏบิตัตินในชวีติประจ าวนั 

ตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑ ป ๓/๑-๑๐ 
 ศ ๑.๒ ป ๓/๑-๒ 

รวม  ๑๒  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง  
 

 

  ศึกษาเรื่องรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะ
อุ่นและสีวรรณะเย็นท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุของส่ิงต่างๆในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดย
เน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิวและพื้นท่ีว่าง ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
และงานวาดภาพระบายสี การบรรยายลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักและแสงเงาใน
ภาพ การวาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ การเปรียบเทียบ
ความคิด ความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น การเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมต่างๆ  
  โดยใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า เปรียบเทียบ อภิปราย จำแนก บรรยาย ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์และวาดภาพระบายสี ฝึกบรรยายลักษณะภาพโดยเน้นเรื่องระยะ ความลึก น้ำหนัก 
และแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 
เปรียบเทียบความคิด ความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ เลือกใช้สีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ ศึกษาอิทธิพลของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อประชาคมอาเซียน 
  เห็นคุณค่าความสวยงามตามธรรมชาติ และเกิดความรู้สึกชื ่นชมธรรมชาติ และงานทัศนศิลป์ ส่ือ
ความหมายและแสดงความรู้สึกจากการับรู้ความงามจากงานทัศนศิลป์ เกิดความมั่นใจในตนเอง ยอมรับ 

คำติชมและแก้ไขข้อบกพร่อง เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที ่เป็นมรกดทางวัฒนธรรมของตนเองและ
ประชาคมอาเซียน รวมไปถึงการมเีจตนคติที่ด ีมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 

 ศ ๑.๑ ป.๔/๑-๙  
 ศ ๑.๒ ป.๔/๑-๒ 

รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                     เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
       

  ศึกษาเรื่องตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ความแตกต่างระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน การวาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก 
และวรรณะสี การสร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ำมันหรือดินเหนียว โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ การสร้างสรรค์
งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของส่ิงต่างๆในภาพ การจัดองค์ประกอบศิลป์และการส่ือความหมายใน
งานทัศนศิลป์ ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
  โดยใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า บรรยาย เปรียบเทียบ อภิปราย วาดภาพโดยใช้เทคนิคแสงเงา น้ำหนัก และ
วรรณะสี สร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ำมันหรือดินเหนียว โดยการถ่ายทอดจินตนาการ และสร้างสรรค์งานพิมพ์
ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของส่ิงต่างๆ ในภาพ อภิปรายงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น  
  เห็นคุณค่าความสวยงามตามธรรมชาติ และเกิดความรู้สึกชื ่นชมธรรมชาติ และงานทัศนศิลป์ ส่ือ
ความหมายและแสดงความรู้สึกจากการับรู้ความงามจากงานทัศนศิลป์ เกิดความมั่นใจในตนเอง ยอมรับคำติชม
และแก้ไขข้อบกพร่อง เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีมีต่อชีวิตของคนในสังคม และท่ีเป็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมของตนเองและอาเซียน รวมไปถึงการมีเจตนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑ ป.๕/๑-๗  
 ศ ๑.๒ ป.๕/๑-๒ 

รวม  ๙  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง  
 

 

  ศึกษาเรื่องสีคู่ตรงข้าม การใช้สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาด สัดส่วน 
ความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของ
แสงเงาและน้ำหนัก การใช้หลักการเพิ่มและลดในการสร้างสรรค์งานปั้น การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้
หลักการของรูปและพื้นที่ว่าง สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาด สัดส่วนและความสมดุล การสร้างงานทัศนศิลป์เป็น
แผนภาพ แผนผังและภาพประกอบ บทบาทของทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ 
  โดยใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า ระบุ อธิบาย บรรยาย อภิปราย สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ ๓ มิติ 
ใช้หลักการของแสงเงา รูปและพื้นท่ีว่าง ใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาด สัดส่วน และความสมดุล สร้างสรรค์งาน
ปั้น โดยใช้การใช้หลักการเพิ่มและลด สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบ 
  เห็นคุณค่าความสวยงามตามธรรมชาติ และเกิดความรู้สึกชื ่นชมธรรมชาติ และงานทัศนศิลป์ ส่ือ
ความหมายและแสดงความรู้สึกจากการับรู้ความงามจากงานทัศนศิลป์ เกิดความมั่นใจในตนเอง ยอมรับ 

คำติชมและแก้ไขข้อบกพร่อง เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่มีต่อชีวิตของคนในสังคม และที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน และมีเจตนคติท่ีดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑ ป.๖/๑-๗  
 ศ ๑.๒ ป.๖/๑-๓ 

รวม ๑๐ ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

คำอธิบายรายวิชา 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑        เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
   

 อธิบายวิธีการแต่งกายการจัดเก็บส่ิงของเครื่องใช้บนโต๊ะ ตู้ ช้ัน การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว การแต่ง
กายด้วยตนเอง การใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การใช้อุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช การใช้อุปกรณ์วัดระยะ
และตัดกระดาษ การพับกระดาษเป็นของเล่น บอกข้อมูลท่ีสนใจและแหล่งข้อมูลใกล้ตัว ฝึกปฏิบัติใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการประกอบอาหาร ใช้อุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช ใช้อุปกรณ์วัดระยะและตัดกระดาษ พับกระดาษเป็นของ
เล่น โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ท้ัง ต่อตนเองและผู้อื่น 
ได้รู้จักการแบ่งปันและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จัก โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 
การจัดการกระบวนการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง และรู ้จักสร้างองค์ความรู ้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดเจตคติที ่ดีต่อการทำงาน มีความ
กระตือรือร้นและตรงเวลาในการทำงาน ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑ ป.๑/๑-๓  

รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 

 

อธิบายบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในบ้าน อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการกวาดบ้าน การล้างจาน 
การจัดวางเสื้อผ้า การเก็บเสื้อผ้า การเก็บรองเท้า การช่วยครอบครัวเตรียม และประกอบอาหาร การเพาะเมล็ด 
การดูแลแปลงเพาะกล้า การทำของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 

ฝึกปฏิบัติกวาดบ้าน ล้างจาน  จัดวางเสื้อผ้า เก็บเสื้อผ้า เก็บรองเท้า ช่วยครอบครัวเตรียมและประกอบ
อาหาร เพาะเมล็ด ดูแลแปลงเพาะกล้า ทำของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญ
สิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ท้ัง ต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นและ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการกระบวนการ
แก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน ตลอดจนรู้จักสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน มีความประหยัดและปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑ ป.๒/๑-๓ 

รวม ๓ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๓                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                 เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 

 

อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน การ
ทำความสะอาดรองเท้า การปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน การกรอกน้ำใส่ขวด การทำความสะอาดห้องเรียน การ
เลือกใช้เส้ือผ้า การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการเนา การประกอบอาหาร การเก็บรักษาอาหาร การปลูกผักสวนครัวใน
ภาชนะ การบำรุงรักษาของเล่น และซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุใน
ท้องถิ่น การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ การจัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการนำ
กลับมาใช้ซ้ำ การค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งบอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ท้ัง 
ต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

ฝึกปฏิบัติทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน ทำความสะอาดรองเท้า ปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน กรอกน้ำ
ใส่ขวด ทำความสะอาดห้องเรียน เลือกใช้เสื้อผ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา ประกอบอาหาร เก็บรักษาอาหาร 
ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ บำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว ประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้
วัสดุในท้องถิ่น เลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ จัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมา
ใช้ซ้ำ  

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน มีความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในการทำงาน 
ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑ ป.๓/๑-๓ 

รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 

 

ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำงาน การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว ขั้นตอนการทำงาน การปลูกไม้ดอก หรือไม้
ประดับ ได้แก่ สวนหย่อมริมคลองประปา สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และผักปลอดสารพิษ ตลอดจนการทำงาน
อื่นๆในชีวิตประจำวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มารยาทในการทำงานการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาส
ต่างๆ การรับประทานอาหาร การใช้ห้องเรียน ห้องน้ำ และห้องส้วม พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้
กระบวนการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจ และภูมิใจในผลสำเร็จของงาน ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักการทำงานเบื ้องต้นของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การสร้างภาพหรือช้ินงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกและ
ความหมายและความสำคัญของอาชีพ ได้แก่ อาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน่อง 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานในการดำรงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ ทำงานอย่างมีคุณธรรมและ
มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาและเข้าใจ
การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 

เพ ื ่อให้เก ิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัต ิในการดำเน ินชีว ิต  ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตร ิย์  ซ ื ่อสัตย ์ส ุจร ิต ม ีว ิน ัย ใฝ่เร ียนรู้  ร ักความ 
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวชี้วัด  
ง ๑.๑   ป.๔/๑-๔ 
ง ๒/๑  ป.๔/๑  

รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๕                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                       เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 

 

ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำงานแต่ละช้ันตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการในการทำงาน
อย่างเป็นระบบ ประณีต มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ได้แก่ สวนหย่อมริมคลองประปา สวนหย่อมเชิงสะพานพระราม ๗ ความหมายและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีส่ิงของเครื่องใช้ตามความสนใจโดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ 
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ การสร้างส่ิงของเครื่องใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๒ ลักษณะ ใน
การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ส่ิงของ เครื่องใช้ ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมา
ใช้ใหม่ ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลท่ีสนใจ และประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเช่ือถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สร้าง
งานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สำรวจข้อมูลท่ีเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชนและความแตกต่างของ
อาชีพ ได้แก่การทำดอกไม้จันทน์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานในการดำรงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ ทำงานอย่างมีคุณธรรม 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ วิธีการทำงานในการดำรงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการ
ทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะแสงวงหาความรู้ทำงานอย่างมีคุณธรรมและมีจิตสำนึกใน
การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาและเข้าใจการเลือกและ
ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวชี้วัด  
ง.๑.๑  ป.๕/๑-๔ 

  ง.๒.๑  ป๕/๑-๒ 

รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ ๖            กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                          เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 

 

ศึกษาค้นคว้า แนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน การจัดการในการทำงานมี
ทักษะการทำงานร่วมกันด้านเกษตรกร เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น 
ส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี สิ ่งของเครื่องใช้ มีทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ ในการสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ หลักการเบ้ืองต้นของการแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ในกาค้นหาข้อมูล ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
ข้อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ช่วนสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองาน
ท่ีทำในชีวิตประจำวันเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ ได้แก่ การทำหัวโขน การทำว่าวไทย ดอกไม้ประดิษฐ์จากถุง
น่อง งานจิกซอร์ไม้ประดิษฐ์และนำความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ โดยกำหนด
ปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือ
แผนท่ีความคิด ลงมือสร้าง และประเมินผล 
 เพื่อให้มีความเข้าใจการทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะนิสัยการทำงานท่ีขยัน 
อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย นำ
ความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลสร้างภาพกราฟิก สร้างงาน
เอกสาร นำเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึก และรับผิดชอบ รู้และเข้าใจเกี ่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมี
ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวชี้วัด  
ง.๑.๑ ป.๖/๑-๓ 
ง.๒.๑ ป.๖/๑-๒ 

รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

คำอธิบายรายวิชา 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑        เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
   

 ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ บท
อ่าน บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ่าน บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ่าน บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน ข้อความท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว คำ ท่ีมีความหมายสัมพันธ์
กับสิ่งต่างๆใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำ
ตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง 
คำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูด 
อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที ่เกี ่ยวข้องใกล้ตัว มีเจตนคติที ่ดี มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล 
ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
อ ๑.๑ ป.๑/๑-๔           
อ ๑.๒ ป.๑/๑-๔           
อ ๑.๓ ป.๑/๑   
อ ๒.๑ ป.๑/๑-๓           
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 
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คำอธิบายรายวิชา 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
   

 ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ บท
อ่าน บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ่าน บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ่าน บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน ข้อความท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว คำ ท่ีมีความหมายสัมพันธ์
กับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำ
ตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง 
คำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูด 
อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที ่เกี ่ยวข้องใกล้ตัว มีเจตนคติที ่ดี มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล 
ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

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

รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๓          กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓        เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
   

 ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ บท
อ่าน พูดเข้าจังหวะ บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงความหมาย 
ประโยคบทอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับ
ตนเองคำ  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว จัด
หมวดหมู่ คำ ท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การ
ขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง 
การเล่านิทานประกอบท่าทาง คำศัพท์เหมาะสมกับวัย บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์
ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวมีเจตนคติท่ีดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ 
ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีวั้ด 
อ ๑.๑ ป.๓/๑-๔              
อ ๑.๒ ป.๓/๑-๕                   
อ ๑.๓ ป.๓/๑-๒       
อ ๒.๑ ป.๓/๑-๒      
อ ๒.๑ 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 
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คำอธิบายรายวิชา 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๔          กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔        เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
   

 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน  การสะกดคำ การอ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ บท
อ่าน พูดเข้าจังหวะ บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงความหมาย 
ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ ประโยค พูด เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง ส่ือสาร
ระหว่างบุคคล ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ  คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน ข้อความท่ีใช้ในการพูด เขียน 
แสดงความต้องการของตนเอง ให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ คำ ท่ีมีความหมาย
สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูด
แนะนำตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบ
ท่าทาง พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ แสดงความคิดเห็นง่ายๆโดยใช้คำศัพท์เหมาะสมกับวัย บอก
คำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูด
ทำท่าประกอบอย่างสุภาพ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ท่ี เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวม
คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวมีเจตนคติท่ีดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำ
ความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
อ ๑.๑ ป.๔/๑-๔               
อ ๑.๒ ป.๔/๑-๕                  
อ ๑.๓ ป.๔/๑-๓          
อ ๒.๑ ป.๔/๑-๓           
อ ๒.๒ ป.๔/๑-๒      
อ ๓.๑ ป.๔/๑  
อ ๔.๑ ป.๔/๑  
อ ๔.๒ ป.๔/๑ 

รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๕          กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕        เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
   

 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน การสะกดคำ การอ่านออกเสียง 
คำ กลุ่มคำ บทอ่าน บทกลอนส้ันๆ บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์
ตรงความหมายของประโยค ข้อความส้ันๆ ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ ประโยค พูด 
เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง แสดงความรู้สึก สื่อสารระหว่างบุคคล เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ ใช้
ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยา ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อความที่ใชใ้น
การพูด เขียน แสดงความต้องการของตนเอง ให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ คำ 
ที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษา บอกความเหมือน ความ
แตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื ่องหมายวรรคตอน และลำดับคำคามโครงสร้าง
ประโยค คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง 
พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ แสดงความคิดเห็นง่ายๆโดยใช้คำศัพท์เหมาะสมกับวัย บอกคำศัพท์
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูดทำท่า
ประกอบอย่างสุภาพ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพทท่ี์
เกี่ยวข้องใกล้ตัวมีเจตนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ 
ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
อ ๑.๑ ป.๕/๑-๔              
อ ๑.๒ ป.๕/๑-๕                  
อ ๑.๓ ป.๕/๑-๓          
อ ๒.๑ ป.๕/๑-๓           
อ ๒.๒ ป.๕/๑-๒       
อ ๓.๑ ป.๕/๑  
อ ๔.๑ ป.๕/๑  
อ ๔.๒ ป.๕/๑ 

รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๖          กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖        เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
   

 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน การสะกดคำ การอ่านออกเสียง 
คำ กลุ่มคำ บทอ่าน บทกลอนส้ันๆ บทสนทนา ประโยคถูกต้องตามหลักการอ่าน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือก
ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงความหมายของประโยค ข้อความส้ันๆ ตอบคำถามจากการฟังและ
อ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ เลือกระบุประโยค ข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย พูด 
เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง แสดงความรู้สึก ส่ือสารระหว่างบุคคล เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ ตาราง
แสดงข้อมูลต่างๆ ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยา ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ  คำสั่งที ่ใช้ใน
ห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูด เขียน แสดงความต้องการของตนเอง ให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ จัดหมวดหมู่ คำ ที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใกล้ตัว 
อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษา บอกความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และลำดับคำคามโครงสร้างประโยค คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา 
กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
แสดงความคิดเห็นง่ายๆโดยใช้คำศัพท์เหมาะสมกับวัย บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูดทำท่าประกอบ และนำเสนอด้วยการพูด เขียนอย่างสุภาพ 
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา รวบรวมคำศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องใกล้ตัวมีเจตนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ 
ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีวั้ด 
อ ๑.๑ ป.๖/๑-๔               
อ ๑.๒ ป.๖/๑-๕                   
อ ๑.๓ ป.๖/๑-๓          
อ ๒.๑ ป.๖/๑-๓           
อ .๒.๒ ป.๖/๑-๒      
อ ๓.๑ ป.๖/๑   
อ ๔.๑ ป.๖/๑  
อ ๔.๒ ป.๖/๑ 

รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
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ส่วนท่ี ๓   

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๑  หน้าที่พลเมือง ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                        เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  

 

 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารการทักทายด้วยวาจา
และยิ้มแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของภาษาไทยปฏิบัติตนเปน็ผู้มี
วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทำของตนเองเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการออมและการประหยัดหลักการทรงงานในเรื่องการประหยัด
ความเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนในเรื่องการ
รักษาความสะอาดการรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงานปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที ่ดีของ
ครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องการเช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และครูปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจ 

ปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของ
ตนเองและผู้อื่นในเรื่องเช้ือชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการความสามารถถิ่นกำเนิดฯลฯยกตัวอย่างความขัดแย้ง
ในห้องเรียนในกรณีความคิดเห็นไม่ตรงกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่นและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื ่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองโดยใช้
กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
 ๒.แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 
 ๓.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๔.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
 ๖.ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
 ๗.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                        เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  
 

 

บอกพุทธประวัติต้ังแต่ตอนประสูติ ประวัติของศาสนาอื่นโดยสังเขป ช่ืนชมและบอกประวัติอริยสงฆ์หลวง
ปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต  ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ (การไม่ทำชั่ว : เบญจศีล การทำความดี: เบญจธรรม ) เห็น
ความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับของการปฏิบัติตามหลักพุทธรรมบุญญสิกขาคือการให้ทาน  การรักษาศีล  และ
การภาวนา  เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาชิกในพระพุทธศาสนาหรือ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน วัด หรือศาสนสถาน (การพัฒนาท ำ
ความสะอาด การบริจาค การร่วมกิจกรรมทางศาสนา) แสดงตนเป็นพุทธมามกะ (ข้ันเตรียม ขั้นพิธีการ) หรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
 ๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 
 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
 ๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 
 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
 ๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 
รวม   ๖   ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๑  หน้าที่พลเมือง ๒           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                        เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อมแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียนเห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเองเข้า 

ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง
ความขยันและความอดทนหลักการทรงงานในเรื่องการพึ่งตนเองและรู้รักสามัคคีและหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในโรงเรียน
ในเรื่องการแต่งกายการเข้าแถวการดูแลพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการเป็นผู้นำและการ
เป็นสมาชิกท่ีดีหน้าท่ีและความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร
อดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่นในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ
ความสามารถถ่ินกำเนิดฯลฯยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนในกรณีหน้าท่ีและความรับผิดชอบและการใช้ของ
ส่วนรวมและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเองโดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความ
เป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
 ๒.แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
 ๓.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๔.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
 ๖.ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
 ๗.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                           เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  
 

 

บอกพุทธประวัติการประสูติ เหตุการณ์หลงประสูติ (แรกนาขวัญ การศึกษา การอภิเษกสมรส การเห็น 
เทวทูต ๔ การออกผนวช) ประวัติของศาสนาอื่นโดยสังเขป การเผยแผ่พุทธศาสนาในรัฐแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย 
ช่ืนชมและบอกประวัติอริยสงฆ์หลวงตาบัว ญาณสมฺปนฺโน ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ (การไม่ทำช่ัว : เบญจศีล 
การทำความดี: เบญจธรรม การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ ) หิริ – โอตตัปปะ สังคหวัตถุ ๔ เห็นความสำคัญและ
ประโยชน์ที่ได้รับของการปฏิบัติตามหลักพุทธรรมบุญญสิกขาคือการให้ทาน การรักษาศีล และการภาวนา เห็น
คุณค่าและสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา  การฝึกสมาธิเบ้ืองต้น   
 ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธ ได้แก่ การประนมมือ การไหว้ การกราบ การนั่ง การยืน การเดิน 
ศาสนพิธีได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการบูชาพระ
รัตนตรัย การทำบุญตักบาตร ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง  

ผลการเรียนรู้ 
๑.สรุปพุทธประวัติโดยสังเขป 

 ๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 
 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
 ๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 
 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๑  หน้าที่พลเมือง ๓               กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                           เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  
 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะแสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและยอมรับผลท่ีเกดิจากการกระทำของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง
ความซื่อสัตย์และความเสียสละหลักการทรงงานในเรื ่องการมีส่วนร่วมและความเพียรและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน  ในเรื่องการใช้
และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าท่ีและการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของห้องเรียนและโรงเรียน 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่อง
เช้ือชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการความสามารถถิ่นกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและ
พึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการไม่รังแกไม่ทำร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันยกตัวอย่างความ
ขัดแย้งในชุมชนในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ ่มกระบวนการปฏิบัต ิกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
 ๒.เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๔.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน 
 ๖.ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียน 
 ๗.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๓        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                            เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  
 

 

 พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึงการบำเพ็ญเพียร ผจญมาร ตรัสรู้ ปฐมเทศนา  ประวัติของศาสนาอื่น
โดยสังเขป การเผยแผ่พุทธศาสนาในรัฐไมเซอร์ ประเทศอินเดีย ช่ืนชมและบอกประวัติอริยสงฆ์หลวงปู่ขาว อนาล
โย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ (การไม่ทำชั่ว : เบญจศีล การทำความดี: เบญจธรรม การทำจิตใจให้ผ่องใส
บริสุทธิ์ ) สติสัมปชัญญะ สังคหวัตถุ ๔ ฆราวาสธรรม ๔ เห็นความสำคัญและประโยชน์ท่ีได้รับของการปฏิบัติตาม
หลักพุทธรรมบุญญสิกขาคือการให้ทาน  การรักษาศีล  และการภาวนา เห็นคุณค่าและสวดมนต์ไหว้พระและแผ่
เมตตา การฝึกสมาธิเบื้องต้น การปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ และศาสนบุคคลของศาสดาอื่นๆ การ
ดูแลศาสนสถานและศาสนพิธี ได้แก่การอาราธนาศีล และสมาทานศีล การจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องประกอบโต๊ะ
หมู่บูชา  

 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ได้แก่ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มายาทชาวพุทธได้แก่ การลุกขึ้น
ยืนรับ การต้อนรับ การรับ ส่งของให้พระสงฆ์ มารายาทในการสนนทนา เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
 ๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 
 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
 ๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 
 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
 ๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๔๒๐๑  หน้าที่พลเมือง ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                            เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  
 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆในเรื่องการกล่าวคำต้อนรับการแนะนำตัวเอง
และแนะนำสถานท่ีแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคมมีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมระเพณี
ไทยในท้องถิ่นปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำ
ของตนเองเห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใ์น
เรื่องการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีปฏิบัติตน
ตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีวินัยและการข่มใจหลักการทรง
งานในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกินและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาดการรักษา
ของใช้ร่วมกันและการส่งงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกติกาด้วยหลักเหตุผลและยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องการเป็น
ผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดีการมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการปฏิบัติตามเสียงข้างมากมีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่อง
เช้ือชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการความสามารถถิ่นกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและ
พึ่งพาซึ่งกันและกันในเรื่องการไม่รังแกไม่ทำร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหา
ความขัดแย้งในท้องถิ่นในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาส่ิงแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดย
สันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์แลกระบวนการ
แก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึด
มั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
 ๒. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 ๓.เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๔.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียน 
 ๖.ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
 ๗.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๔๒๐๒  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๔        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                            เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  
 
 

 พุทธประวัติตรัสรู้ประกาศธรรม (โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง โปรดพระเจ้าพิมพิสาร ได้พระอัครสาวก แสดง
โอวาทปาติโมกข) ประวัติของศาสนาอื่นโดยสังเขป การเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ ประเทศ
อินเดีย ในรัฐมหาราษฎร์ของประเทศอินเดีย ในเอเซียกลาง ช่ืนชมและบอกประวัติอริยสงฆ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ การไม่ทำช่ัว : เบญจศีล การทำความดี: เบญจธรรม การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ 
ศรัทธา ๔ พุทธคุณ ๓ สุจริต ๓ พรหมวิหาร ๔ มงคล ๓๘ (ความเคารพ ความถ่อมตน การทำความดีให้พร้อมไว้
ก่อน) เห็นความสำคัญและประโยชน์ท่ีได้รับของการปฏิบัติตามหลักพุทธรรมบุญญสิกขาคือการให้ทาน การรักษา
ศีล และการภาวนา เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ไหวพระและแผ่เมตตา การบริหารจิตและการเจริญปัญญา 
 มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศาสนสถาน มีมรรยาทได้แก่การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ การยืน 
การเดิน และการนั่งในท่ีเหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ ศาสนพิธีได้แก่ การอาราธนาต่าง ๆ ระเบียบพิธีและการปฏิบัติ
ตนในวันธรรมสวนะ เป็นศาสนิกชนท่ีดีปฏิบัติตนในศาสนาพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง  

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
 ๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 
 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
 ๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 
 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
 ๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 
รวม   ๖   ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๕๒๐๑  หน้าที่พลเมือง ๕               กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                            เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  
 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนาการปฏิบัติตนตามกาลเทศะและการต้อนรับผู้
มาเยือนรู้คุณค่าใช้อย่างประหยัดคุ ้มค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต้ังใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลท่ี
เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันระมหาษัตริย์ด้วยการใช้
สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระ
ราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื ่องความเอื้อเฟื้อเผื ่อแผ่และความสามัคคี
หลักการทรงงานในเรื่องการทำตามลำดับขั้นและทำงานอย่างมีความสุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนในการรักษาความสะอาดการรักษาของ
ใช้ร่วมกันและการดูแลพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎระเบียบด้วยหลักเหตุผล
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่อง
การยึดถือหลักความจริงความดีงามความถูกต้องและหลักเหตุผลการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญการ
ยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ
โรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นใน
เรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและส่ิงแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน
ไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของ
ตนเองในเรื่องการจัดการทรัพยากรและการขัดแย้งทางความคิดและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเองโดย
ใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
 ๒.รู้คุณค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๓.เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๔.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
 ๖.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๕๒๐๒  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๕        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                           เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  
 

 

 พุทธประวัติโปรดพระพุทธมารดา (เสด็จกรุงกบิลพัสด์) ประวัติของศาสนาอื่นโดยสังเขป การเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในดินแดนแถบชายทะเลเหลือเมืองบอมเบย์ ดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล ชื่นชมและบอก
ประวัติอริยสงฆ์หลวงปู่สรวง ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ (การไม่ทำความชั่ว: เบญจศีล การทำความดี: เบญจ
ธรรม อบายมุข ๔ บุญกิริยาวัตถุ ๓ อคติ ๔ อิทธิบาท ๔ เห็นความสำคัญและประโยชน์ท่ีได้รับของการปฏิบัติตาม
หลักพุทธรรมบุญญสิกขาคือการให้ทาน การรักษาศีล และการภาวนา เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ
และแผ่เมตตา การบริหารจิตและการเจริญปัญญา 
 การปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธ ได้แก่การจัดพิธีกรรมตามหลัก พระพุทธศาสนา มรรยาทชาวพุทธ
ได้แก่การกราบ การไหว้ ศาสนพิธี ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานท่ีประกอบ 
ศาสนพิธี พิธีถวายสังฆทาน พิธีทำบุญมงคล งานมงคล จัดพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มี
ประโยชน์ และปฏิบัติตนในศาสนาพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามท่ีกำหนด อภิปรายประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม มีมารยาทของการเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีกำหนด 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
 ๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 
 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
 ๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 
 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
 ๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 
รวม   ๖   ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๑  หน้าที่พลเมือง                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                           เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  
 

ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนาการปฏิบัติตนตาม
กาลเทศะและการต้อนรับผู้มาเยือนมีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีส่วน
ร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเองเห็น 

คุณค่าและแนะนำผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์
ด้วยการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีปฏิบัติตน
ตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความใฝ่รู้ความกตัญญูหลักการทรง
งานในเรื่ององค์รวมและทำให้ง่ายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจ 

ปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนในการใช้และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีของส่วนรวมเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน
ด้วยการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดีการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญการใช้สิทธิและหน้าที่การใช้
เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย
ในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกัน
และกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ
ไทยในเรื่องการการละเมิดสิทธิการรักษาส่ิงแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเองโดย 

ใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการ
แก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 
 ๒.มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๓.มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 ๔.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 
 ๖.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวม   ๖  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๒  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๖        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                            เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  
 

 พุทธประวัติปลงอายสังขาร ปัจฉิมสาวก ปรินิพพาน ถวายพระเพลิงแจกพระบรมสารีริกธาตุและสังเวชนีย
สถาน ประวัติของศาสนาอื่นโดยสังเขป การเผยแผ่พุทธศาสนา ดินแดนสุวรรณภูมิ ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน 
เช่น พม่า ไทย ลาว เขมร  ลังกาทวีป ชื่นชมและบอกประวัติอริยสงฆ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ การปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท ๓ (การไม่ทำความช่ัว : เบญจศีล อบายมุข ๖ อกศลมูล ๓ การทำความดี: เบญจธรรม กุศลมูล ๓ 
พละ ๔ คารวะ ๖ มงคล ๓๘ (มีวินัย การงานไม่มีโทษ ไม่ประมาทในธรรม) เห็นความสำคัญและประโยชน์ท่ีได้รับ
ของการปฏิบัติตามหลักพุทธรรมบุญญสิกขาคือการให้ทาน การรักษาศีล และการภาวนา เห็นความสำคัญของการ
สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา การบริหารจิตและการเจริญปัญญา 
 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาเพื่อแก้ปัญหาอบายมุข และส่ิงเสพติด อธิบาย และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมภายในวัด และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
มารยาท ชาวพทธุ ได้แก่ การถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม และการปฏิบัติตนตาม 
แนวทางของพุทธศาสนนิกชนเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี ได้แก่ การอาราธนา พิธี ทอดผ้าป่า พิธี
ทอดกฐิน พิธีททำบุญงานอวมงคล 
 อธิบายประโยชน์ การเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรม ในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด 
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง   

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
 ๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 
 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
 ๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 
 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
 ๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา กิจกรรมลูกเสือสำรอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                          เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 

คำอธิบายกิจกรรม 
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษาวิเคราะห์งาน 

วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง ในเรื่อง นิยายเมา
คลี ประวัติการเริ ่มกิจการลูกเสือสำรอง การทำความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) การทำความเคารพเป็น
รายบุคคล การจับมือซ้าย ระเบียบแถวเบ้ืองต้น คำปฏิญาณ กฎและคติพจน์ อนามัย ความสามารถเชิงทักษะการ
สำรวจ การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธงประเทศต่างๆ การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิง การ
ผูกเงื่อน วิชาพิเศษ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ท้ังนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมือง
ใด ๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เข้าร่วมกิจกรรมเปิดประชุมกองตามกระบวนการของลูกเสือ 
 ๒. บอกและอธิบายนิยายเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสำรอง  
 ๓.สารถการทำความเคารพเป็นหมู่(แกรนด์ฮาวล์) การทำความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้าย 
 ระเบียบแถวเบื้องต้น  
 ๔. กล่าวคำคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรองได้ 
 ๕. อธิบายและเข้าร่วมกิจกรรมด้านความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหาธรรมชาติ ธง ประเทศ
ต่างๆ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การผูกเงื่อน 
 ๖.  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง  
 ๗. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต และมีระเบียบวินัย 
 ๘. บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือท่ีตนเองถนัดและชอบ  
 ๙.  พัฒนากาย สุขภาพจิต และมีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใด ๆ  

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา กิจกรรมลูกเสือสำรอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                              เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 

คำอธิบายกิจกรรม 
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานโดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง ในเรื่อง อนามัย ความสามารถ
เชิงทักษะ การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธงประเทศต่างๆ การฝีมือ   กิจกรรมกลางแจ้ง 
การบันเทิง การผูกเงื่อน คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสำรอง วิชาพิเศษ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ท้ังนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมือง
ใด ๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เข้าร่วมกิจกรรมเปิดประชุมกองตามกระบวนการของลูกเสือ 
 ๒. บอกและอธิบายนิยายเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสำรอง  
 ๓.สามารถทำความเคารพเป็นหมู่(แกรนด์ฮาวล์) การทำความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้าย 
 ระเบียบแถวเบื้องต้น  
 ๔. กล่าวคำคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรองได้ 
 ๕. อธิบายและเข้าร่วมกิจกรรมด้านความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหาธรรมชาติ ธง ประเทศ
ต่างๆ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การผูกเงื่อน 
 ๖.  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง  
 ๗. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต และมีระเบียบวินัย 
 ๘. บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือท่ีตนเองถนัดและชอบ  
 ๙.  พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีคติคุณธรรม จริยธรรม ท้ังนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใด  

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา กิจกรรมลูกเสือสำรอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                         เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  
 
 

คำอธิบายกิจกรรม 
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานโดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง ในเรื่อง อนามัย ความสามารถ
เชิงทักษะ การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธงประเทศต่างๆ การฝีมือ   กิจกรรมกลางแจ้ง 
การบันเทิง การผูกเงื่อน คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสำรอง วิชาพิเศษ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ท้ังนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมือง
ใด ๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เข้าร่วมกิจกรรมเปิดประชุมกองตามกระบวนการของลูกเสือสำรอง 
 ๒. บอกและอธิบายนิยายเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสำรอง  
 ๓. สามารถปฏิบัติระเบียบแถวเบื้องต้นและกิจกรรมตามกระบวนการของลูกเสือสำรอง  
 ๔. กล่าวคำคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรองได้ 
 ๕. สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง  
 ๖. มีความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธงประเทศ ต่างๆ 
การฝีมือ   กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิง การผูกเงื่อน คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสำรอง  วิชาพิเศษ 
 ๗. เช่ือฟังและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีระเบียบวินัย 
 ๘. บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น  
 ๙.  สามารถปฏิบัติการฝีมือท่ีตนเองถนัดและชอบ  
 ๑๐. พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีคติคุณธรรม จริยธรรม ท้ังนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมือง 
 ๑๑. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข 
 รวม  ๑๑  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา กิจกรรมลูกเสือสามัญ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                    เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 

คำอธิบายกิจกรรม 
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง ในเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
ขบวนการลูกเสือ ระเบียบแถว คำปฏิญาณ และกฎ ของลูกเสือสามัญ กิจกรรมกลางแจ้ง วิชาพิเศษ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื ่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ท้ังนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมือง
ใด ๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เข้าร่วมเปิดประชุมกอง การดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือสามัญ 
 ๒. ร่วม และวางแผนจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษาวิเคราะห์และเน้นระบบหมู่  
 ๓. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง  
 ๔. อธิบายและบอกในเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ ระเบียบแถว คำปฏิญาณ และกฎ 
 ของลูกเสือสามัญ กิจกรรมกลางแจ้ง วิชาพิเศษ 
 ๕. มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ ลูกเสือ
สามัญ  
 ๖. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๗. มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือ  
 ๘. พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ท้ังนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใด ๆ 
 ๙. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา กิจกรรมลูกเสือสามัญ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                     เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 

คำอธิบายกิจกรรม 
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง ในเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการ
รู้จักตนเอง การช่วยเหลือผู้อื่น การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทักษะในทางวิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่องท่ี
น่าสนใจ คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามัญ ระเบียบแถว วิชาพิเศษ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื ่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ท้ังนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมือง
ใด ๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  เข้าร่วมกิจกรรมเปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือสามัญ 
 ๒. ปฏิบัติและจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ 
 ๓. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง ในเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการรู้จักตนเอง การช่วยเหลือ
 ผู้อื่น การเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  
 ๔.  ศึกษาทักษะในทางวิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่องท่ีน่าสนใจ  
 ๕. กล่าวและปฏิบัติตามคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามัญ  
 ๖.  ปฏิบัติตนและฝึกระเบียบแถว 
 ๗. ศึกษาและปฏิบัติวิชาพิเศษตามกระบวนการลูกเสือสามัญ 
 ๘. มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
 สามัญ 
 ๙. มีนิสัยในการสังเกต จดจำและนำเสนอข้อมูลได้ 
 ๑๐. เช่ือฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  
 ๑๑. ปฏิบัติตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ทำการฝีมืองานอดิเรกท่ีเป็นประโยชน ์
 ๑๒. พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการมีศีลธรรม ท้ังนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใด ๆ 
 ๑๓. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
รวม  ๑๓  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา กิจกรรมลูกเสือสามัญ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                          เวลาเรียน ๔๐ ชัว่โมง 
 
 

คำอธิบายกิจกรรม 
ศึกษา สังเกตวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ อภิปราย รวบรวมข้อมูล ระเบียบแถวท่าตรง ท่าพัก ท่าหันอยู่กับท่ี ท่า

ถือไม้พลอง การปฏิบัติตามสัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด การเรียกแถว การตั้งแถว การจัดแถวสวนสนาม ท่าเดิน
สวนสนาม การทำความเคารพของผู้ถือธงถือป้าย การจัดรูปขบวนการเดินสวนสนาม การให้บริการ การปฐม
พยาบาล ผู้ประสบอุบัติเหตุ การผายปอด การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การเลือก
ที่ตั้งค่ายพักแรม การสร้างท่ีพักแรม การปรุงอาหารในการอยู่ค่ายพักแรม การใช้การรักษาอุปกรณ์ในการอยู่คา่ย
พักแรม  การผูกแน่น การสร้างบันได สะพานค้ำ สะพานเชือก ๒ เส้น สะพานลิงกระเช้าเลื่อนบนต้นไม้ การผูก
เงื่อนบ่วงสายธนู  เงื่อนเก้าอี้  การสร้างค่ายพักแรม  การปรุงอาหารแบบชาวป่า การใช้ขวาน ใช้เล่ือย การทำงาน
อดิเรกท่ีน่าสนใจ การไปเยือนอาคาร สถานท่ีสำคัญแห่งหนึ่งของท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ   การสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ความเป็นพี่น้องกับ
ลูกเสือท่ัวโลก  การเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล การเตรียมตัวในการอยู่ค่าย
พักแรมและเดินทางไกล การใช้การรักษาเข็มทิศและแผนที่ /การปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง  การเยือนสถานที่ท่ี
น่าสนใจในท้องถิ่น 

เพื่อให้เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์การทำฝีมือ ฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามเหมาะสม รู้จักรักษาส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และความ
มั่นคงของประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแถวท่าตรง ท่าพัก ท่าหันอยู่กับท่ี ท่าถือไม้พลอง การปฏิบัติตาม 
 สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด การเรียกแถว การตั้งแถว การจัดแถวสวนสนาม ท่าเดินสวนสนาม การ
 ทำความเคารพของผู้ถือธงถือป้าย และการจัดรูปขบวนการเดินสวนสนาม 
 ๒. สามารถปฏิบัติการให้บริการ การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ การผายปอด การเคล่ือนย้าย 
 ผู้ป่วย และการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 ๓. สามารถปฏิบัติ การเตรียมตัวเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล การเลือกท่ีต้ังค่ายพักแรม การสร้าง
 ท่ีพักแรม การปรุงอาหารในการอยู่ค่ายพักแรมและการใช้การรักษาอุปกรณ์ในการอยู่ค่ายพักแรม 
 ๔. สามารถปฏิบัติการวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ การสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ความเป็นพี่น้อง
 กับลูกเสือท่ัวโลก คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  
 ๕. สามารถปฏิบัติการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งและการเยือน สถานท่ี
ท่ีน่าสนใจในท้องถิ่น 
 ๖. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖                                       เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง 
 
 

คำอธิบายกิจกรรม 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในเรื่องของ

กิจกรรมที่เลือก รู้จักเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในกิจกรรมด้านวิชาการ หรือกิจกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียน หรือกิจกรรมด้านกีฬา 
นันทนาการและการส่งเสริมสุขภาพ หรือด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ หรือ ด้านการอนุรักษ์ขนมธรรมเนียม
ประเพณีหรือสภาพแวดล้อม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะท่ี พึงประสงค์และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมชุมนุม มีค่านิยมท่ีดี มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นทำงาน รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและสามารถนำหลักการของ
ชุมนุมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เกิดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมชุมนุม 
 ๒. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการเรยีนรู้ท่ีกิจกรรมชุมนุม กำหนดไว้ได้ 
 ๓. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ร่วมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมได้อย่างมีความสุข 
 ๔. มีเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมชุมนุม มีค่านิยมท่ีดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกรับผิดชอบส่วนรวม 
 ชุมชน และประเทศชาติ 
 ๕. สามารถนำหลักการท่ีได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๖. มีเวลาและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีชุมนุมจัดไม่น้อยกว่า  ๘๐ % 
 รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖                                                เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมง 
 
 

คำอธิบายกิจกรรม 
จัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและ ความตระหนัก รัก

และเห็นคุณค่าของกิจกรรมท่ีจัดให้ รวมทั้งการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ในความรัก

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยู่ในสังคมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความคิดริเริ่ม กล้าแสดงออก มีค่านิยมที่ดีงาม สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ความเต็มใจและมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดและกำหนดอย่างสม่ำเสมอ 
 ๒. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีชุมชน สังคมจัดในด้านวันสำคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 
 ๓.  เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในท่ีสาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมต่างๆ  
 ๔.  เข้าร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 ๕.  ร่วมดูแลรักษา ทำความสะอาดและไม่ทำลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ 
 ๖.  การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๗. มีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
 เป็นประมุข 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 


