ข

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา)
……………………………….
ตามที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(โรงเรียนบุญญสิกขา) โดยเริ่มใช้หลักสูตรดัง กล่าวกับ ผู้เรียนทุกระดับชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ให้มีการ
พัฒนาในตนเอง มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการ
ดำรงชีวิต ตลอดจนการบ่มเพาะปลูกฝังด้วยหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา (ทาน ศีล ภาวนา) เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมี
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ชาติไทย เห็น คุณค่าและความสำคัญ ของความเป็นไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย เป็นพลเมืองที่ดี โดยเน้นการบ่มเพาะความรู้คู่คุณธรรมแก่ผู้เรียน ก่อให้เกิดความสุขกับผู้เรียน
เปลี่ยนภาระเป็นพลังของสังคม
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 256๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(โรงเรียนบุญญสิกขา) สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน และ
ปรับมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล้องกับ คำสั่ง สพฐ. ที่ ๑๒๓๙/๖๐ และประกาศ สพฐ. ลงวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๖๑ อย่างชัดเจน โดยได้รับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้น ฐาน เมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(
)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

( ดร.สันติ ฤาไชย )
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ข
คำนำ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง (เพิ่มเติม ) พุทธศักราช 256๓ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) เป็นหลักสูตรเฉพาะความ
พิการสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โรงเรียนได้ปรับปรุง ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแนวนโยบายและความต้องการการจัดการศึกษาของชาติ และสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ ผู้เรียนใน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีการศึกษา 25๖๓
ในการดำเนินการจัดทำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ศึกษา
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้
ศึ ก ษาสภาพ ความต้ อ งการของโรงเรี ย น ผู้ เ รี ย น ผู ้ ป กครอง ชุ ม ชน และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นแนวทางในการจัดทำ
คณะผู้จัดมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น ฉบับปรับปรุง
(เพิ ่ ม เติ ม ) พุ ท ธศั ก ราช 256๓ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
(โรงเรียนบุญญสิกขา) จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อครู บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 1
ความนำ

๒
ความนำ
ความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อโรงเรียนศึก ษาพิเ ศษขอนแก่น ได้รับประกาศจัด ตั ้ง เมื่อ วัน ที่ ๑๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งนับว่าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของกรมสามัญศึกษา(เดิม) และเพื่อสนองนโยบายการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๔ โดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔ และนโยบายการจัด
การศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) และได้รับความอนุเคราะห์ที่ดิน จาก
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ปัจจุบันมีเนื้อที่จำนวน ๒๕ ไร่ โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ใช้
พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น" ตั้งแต่วันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ภายใต้สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580)
ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ในการจัดการศึกษาสำหรับ
ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น ได้จัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
ได้ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่ม เติม) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) โดยน้อมนำหลักพุทธธรรม บุญญ
สิกขา (ทาน ศีล ภาวนา) ผนวกกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทั้งการสร้างความสมดุลในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บัง เกิดผลในทางปฏิบ ัติ ที่
ชัดเจน เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งตัวผู้เรียน ครอบครัวและสังคม โดยการวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล และใช้หลักความพอประมาณ ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับสภาวะทางจิตใจของผู้เรียน ความ
สมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้เป็น“ระบบ
ภูมิคุ้มกัน”ด้วยการพร้อมรับกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุก
ขั้นตอนต้องใช้“ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบเป็นไปตามลำดับขั้นตอน 5 ขั้น คือ 1)
สร้างการรับรู้ 2) ดูท่าที 3) มีความเป็นเจ้าของ 4) ตรึกตรองด้วยจิตสำนึก 5)ตกผลึกเป็นพลัง ดังนั้นหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นจึงยึดหลักการให้ “ความรู้คู่คุณธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีของสัง คม
และภูมิสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรม สำนึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตน ดำเนินชีวิตด้วย “ความ
เพียร”จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้ผู้เรียนพร้ อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ ต่อไป
การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ หลักสู ตรเฉพาะความพิก าร พุทธศักราช 2558 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มี
ความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ พร้อมที่จะ

๓
ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างอิสระ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้
ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพล
โลกนั้น ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาตลอดจนการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ใน
การพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มุ่ง พัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล
(Encouraged Individual Excellent) ซึ่งเป็นกำลัง ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ด้วยความดี ความรู้
ความสุข ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

ความสำคัญ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) มีความสำคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ เป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการจัดมวลประสบการณ์
ให้แก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตาม
มาตรฐานในการเป็นเยาวชนของชาติ นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว ยัง เป็น หลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียน มี
แนวทางสำคัญที่โรงเรียนกำหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้
๑. เป็นหลักสูตรมุ่งการบ่มเพาะและพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว
หรื อ สุ ข ภาพ ของโรงเรี ย นศรี ส ั ง วาลย์ ข อนแก่ น เกิ ด ความพึ ง พอใจ และความเพลิ ด เพลิ น ในการเรี ย นรู้
เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ และให้เกิดพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตแก่ผู้เรียนมากที่สุด
ผู้เรียนทุกคนมีความสนใจ มีประสบการณ์ และมีความมั่นใจ สามารถเรียนรู้และทำงานอย่างเป็นอิสระ มีทักษะใน
การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น รู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร ส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
๒. เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นคนเต็มคน พัฒนา
หลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด เข้าใจและศรัทธาในหลักพุทธธรรม รวมถึงด้านสังคม และวัฒนธรรม
เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบ สามารถพัฒนาสังคมที่เป็นธรรมมีความเสมอภาค เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ และยอมรับสภาพที่
ตนดำรงชีวิตอยู่ ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับส่วนตน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับโลก สร้างให้ผู้เรียนมี ความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูล เป็นอิสระ และมีความ
รับผิดชอบ
๓. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสำคัญ เตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้

๔
หลักการ/ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสงั วาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม)
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(โรงเรียนบุญญสิกขา)
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้
พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมีองค์ประกอบหลักสำคัญ ๔ ส่วน คือ ๑) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับ
ปรับปรุง (เพิ่ มเติม ) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551
(โรงเรียนบุญญสิกขา) ๒) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วั ด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๓) นโยบายการจัดการเรียนการสอน
หน้าที่พลเมือง และ ๔) สาระสำคัญ จุดเน้นที่โรงเรียนพัฒนาเพิ่มเติม เป็นกรอบในการจั ดทำรายละเอียดเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน
แต่ละคน แต่ละครอบครัว ชุมชน และจุดเน้นของโรงเรียน โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(โรงเรียนบุญญสิกขา) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่พัฒนาขึ้นมี
ลักษณะของหลักสูตร ดังนี้
๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะความพิการของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำหรับจัดการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. เป็ น หลั ก สู ต รที ่ ม ี ค วามเป็ น เอกภาพสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับให้ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้ และ
การ
แก้ปัญหาประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๒ สาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการทำงาน ประกอบด้วย
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
๒.๓ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน ความต้องการของผู้เรียน และบริบทของโรงเรียนและเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองให้
สอดคล้องกับนโยบาย
๒.๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ สังคม
เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
๒.๕ การกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนที่สอดคล้องกั บมาตรฐานระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นเป้ าหมาย
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรี
สังวาลย์ขอนแก่น เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนด
มาตรฐานไว้ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษาเกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรมตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดของครู ผู้สอน และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุ ณภาพ

๕
โดยรวม ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ ซึ่งโรงเรียนต้องใช้สำหรับการประเมินตนเองเพื่อจัดทำ
รายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวปฏิบัติในการ
ส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
๓.๒ มีตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียน
ในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการ
กำหนดกรอบเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับ การวัดประเมินผล
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน ความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
๓.๓ มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับ
ปรับปรุง (เพิ่ มเติม ) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551
(โรงเรียนบุญญสิกขา) คือ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21
ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะที่จำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความมี
สัมมาคารวะ ความซื่อสัตย์สุจริต มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การตรงต่อเวลา การมีจิตอาสาเสียสละ รักความสะอาดมี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และตั้งมั่นในความมีสติ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่าง
การเป็นผู้นำ และผู้ตาม การทำงานเป็นทีม การทำงานตามลำพัง การแข่งขัน การรู้จักพอ
การร่วมมือกันเพื่อ
สังคม วิทยาการสมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝน
ทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม
๔. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง
(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญ
สิกขา) เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักที่กำหนดไว้ในหลั กสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตรของโรงเรียนมี
ความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน
๕. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อ
ตั ด สิ น ผลการเรี ย น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (Individualized Education
Program : IEP) โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและการประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้ าหมายหลักในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมิน เป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ
ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผ้เู รียน
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ

วิสัยทัศน์ (VISION)
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมบูรณ์เป็นคนเต็มคน มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ยึดหลัก พุทธธรรมบุญญสิก ขา
(ทาน ศีล ภาวนา) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในท้องถิ่น มีสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการเรียนรู้ คู่กับ

๖
การฟื้นฟูสมรรถภาพ และส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent) มีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนฐานคิด“เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็น
สุข”

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็น
คนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข ดังนี้
๑. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มุ่งบ่มเพาะและพัฒนาให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต
และสื่อสาร อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓. มีความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent) ในด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา
และงานอาชีพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดความพึงพอใจ และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้
เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ และให้เกิด พัฒนาการแก่ผู้เรียนมากที่สุด มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมีความ
สนใจ มีประสบการณ์ และความมั่นใจ เรียนรู้และทำงานอย่างเป็นอิสระ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
5. สามารถค้นคว้า ข่าวสาร ข้อมูลจากแหล่ง เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์
6. มีสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิตที่ดี และรักการออกกำลังกาย
7. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต
สาธารณะ ที่มุ่งทำประโยชน์ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑
2. เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent) ใน
ด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา และงานอาชีพ สามารถสร้างงานอย่างสร้างสรรค์
3. บ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นคนเต็มคน (เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข)
4. ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ความเป็นสากล

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)
1. ผู้เรียนจบหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข มีความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล
(Encouraged Individual Excellent) ในด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา และงานอาชีพ
2. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาตามหลักสูตร เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
4. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ

๗
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
จากยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศรีสัง วาลย์ขอนแก่น ได้นำผลการวิเคราะห์ มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

๘

๙
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
สำคัญ ๖ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและการสื่อสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดๆและลดปัญ หา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน การเลือกใช้
วิธีการสื่อสสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสัง เคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจความสั มพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนต่างๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อ การทำงาน การแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณค่า
๖. ความสามารถด้านความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent)
๖.๑ ความสามารถในด้ านวิ ชาการ เป็นความสามารถในการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง
ๆ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๖.๒ ความสามารถในด้านงานอาชีพ เป็นความสามารถในการเลือกประกอบอาชีพตามความรัก
ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง เพื่อมีสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต
๖.๓ ความสามารถในด้านกีฬา เป็นความสามารถในทักษะด้านกีฬา ตามความรัก ความสนใจ
ความถนัด และความสามารถของตนเอง เพื่อมีสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต
๖.๔ ความสามารถในด้านศิลปะ เป็นความสามารถในทักษะด้านศิลปะ ตามความรัก ความสนใจ
ความถนัด และความสามารถของตนเอง เพื่อมีสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต

๑๐
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญ ญสิกขา) มุ่ง พัฒนาผู้เรียนให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยนำหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา (ทาน ศีล ภาวนา) มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
เพื่อให้ผเู้ รียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้
๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ
4. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง

มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้ง
ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ ระบบการประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการ
ตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่า สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดเพียงใด

๑๑
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการ
เรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
1. ตั ว ชี ้ ว ั ด ชั ้ น ปี เป็ น เป้ า หมายในการพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นแต่ ล ะชั ้ น ปี ใ นระดั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คับ
(ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3)
2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่
4-6)
หลักสูตรได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน
ดังนี้
ว 1.1 ป.1/2
ป.1/2 ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2
1.1

สาระที่ 1 มาตรฐาน ข้อที่ 1

ว

กลุม่ สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์

ต 2.2 ม.4-6/ 3
ม.4-6/3 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ 3
2.2
สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2
ต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน
57 มาตรฐาน ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดำเนิน ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก
ในโอกาส ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์

๑๒
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ
จำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากากรดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช้
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและ
นำไปใช้
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหวำงรูป
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความนำจะเป็น และนำไปใช้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิ เวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง ไม่ มีช ีว ิ ต กั บ
สิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน
การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความสำเร็จไป
ใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้ าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง
นำความรู๎ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่า ยทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่ อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๑๓
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่ างสมบัติ ของ
สสารกับ โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.3 เข้ า ใจความหมายของพลั ง งาน การเปลี ่ ย นแปลงและการถ่ า ยโอนพลั ง งาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
เสียง แสง และแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำประโยชน์ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการคิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิ บัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้ า อากาศและภูมิโลก รวมทั้ง ผลต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้ วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้ เทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญ หาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑๔
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ
ความจำเป็นของ การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้ านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลง ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ
และธำรงความเป็นไทย
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกัน
ใช้แผนที่และ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิส ัมพันธ์ ระหว่ างมนุษ ย์กั บ สิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพที ่ก่อ ให้เกิ ด การ
สร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิ ตสำนึกในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกำลัง กาย การเล่ น เกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่ า ง
สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพ ของ
การกีฬา
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

๑๕
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอุบัติเหตุ การใช้ยาสาร
เสพติดและความรุนแรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่า งอิสระ ชื่นชม และ ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้ างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอด ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของ
ดนตรีที่เป็น มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์ อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ
จัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต
สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระที่ 4 การอาชีพ

๑๖
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนา อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ 1 ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่า ง ๆ โดยการ
พูดและการเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒ นธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ มสาระการเรียนรู๎อื่น และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้ านเพื่อความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้ มีศีลธรรม จริยธรรม
มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่ วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้ อม
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก๎ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่ วยเหลือและให้คำปรึกษาแก้
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน

๑๗
เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้น
การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดี
งาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

๑๘

ส่วนที่ ๒
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

๑๙
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสัง วาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา) กำหนดกรอบโครงสร้างเวลา
เรียน ดังนี้
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา)
ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)
วิชา/กิจกรรม
วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
วิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
พุทธธรรมบุญญสิกขา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด
กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพื่อสังคม
ฯ

รวมเวลาเรียน/ปี

ป. ๑
๘๔๐
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๓๐/๑๐
(๔๐)
๑,๐๐๐

ป. ๒
๘๔๐
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๓๐/๑๐
(๔๐)
๑,๐๐๐

เวลาเรียน/ปี
ป. ๓
ป. ๔
๘๔๐
๘๔๐
๒๐๐
๑๖๐
๒๐๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐/๑๐
๓๐/๑๐
(๔๐)
(๔๐)
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

ป. ๕
๘๔๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๓๐/๑๐
(๔๐)
๑,๐๐๐

ป. ๖
๘๔๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๓๐/๑๐
(๔๐)
๑,๐๐๐

๒๐
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา)
ระดับประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
• รายวิชาพื้นฐาน

(ชั่วโมง/สัปดาห์.)

(ชั่วโมง/ปี.)

(๒๑)

แนะแนว
ลูกเสือ/เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมบ่มเพาะความเป็นเลิศฯ/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

๑
๑
๑

๘๔๐
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๕

ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ
• รายวิชาเพิ่มเติม

๕
๕
๒
๒
๑
๒
๒
๑
๑
๑

ส ๑๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง
ส ๑๑๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา

๑

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓

๒๑
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา)
ระดับประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
• รายวิชาพื้นฐาน

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ
• รายวิชาเพิ่มเติม

(ชั่วโมง/สัปดาห์.)

(ชั่วโมง/ปี.)

(๒๑)

๑
๑
๑

๘๔๐
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐

๒๕

ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐

๕
๕
๒
๒
๑
๒
๒
๑
๑
๑

ส ๑๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง
ส ๑๒๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา

๑

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓

แนะแนว
ลูกเสือ/เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมบ่มเพาะความเป็นเลิศฯ/
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๒
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา)
ระดับประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
• รายวิชาพื้นฐาน

(ชั่วโมง/สัปดาห์.)

(ชั่วโมง/ปี.)

(๒๑)

แนะแนว
ลูกเสือ/เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมบ่มเพาะความเป็นเลิศฯ/กิจ
กรรมพื่อสังคมฯ

๑
๑
๑

๘๔๐
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๕

ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ
• รายวิชาเพิ่มเติม

๕
๕
๒
๒
๑
๒
๒
๑
๑
๑

ส ๑๓๒๐๑ หน้าที่พลเมือง
ส ๑๓๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา

๑

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓

๒๓
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา)
ระดับประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
• รายวิชาพื้นฐาน

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ว ๑๔๑๐๒ เทคโนโลยี
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพฯ
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ
• รายวิชาเพิ่มเติม

(ชั่วโมง/สัปดาห์.)

(ชั่วโมง/ปี.)

(๒๑)

๑
๑
๑

๘๔๐
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐

๒๕

ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐

๔
๔
๒
๑
๒
๑
๒
๒
๑
๒
๑

ส ๑๔๒๐๑ หน้าที่พลเมือง
ส ๑๔๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา

๑

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓

แนะแนว
ลูกเสือ/เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมบ่มเพาะความเป็นเลิศฯ/
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๔
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา)
ระดับประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
• รายวิชาพื้นฐาน

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ว ๑๕๑๐๒ เทคโนโลยี
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพฯ
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ
• รายวิชาเพิ่มเติม

(ชั่วโมง/สัปดาห์.)

(ชั่วโมง/ปี.)

(๒๑)

๑
๑
๑

๘๔๐
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐

๒๕

ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐

๔
๔
๒
๑
๒
๑
๒
๒
๑
๒
๑

ส ๑๕๒๐๑ หน้าที่พลเมือง
ส ๑๕๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา

๑

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓

แนะแนว
ลูกเสือ/เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมบ่มเพาะความเป็นเลิศฯ/
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๕
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา)
ระดับประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๖3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
• รายวิชาพื้นฐาน

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ว ๑๖๑๐๒ เทคโนโลยี
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพฯ
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ
• รายวิชาเพิ่มเติม

(ชั่วโมง/สัปดาห์.)

(ชั่วโมง/ปี.)

(๒๑)

๑
๑
๑

๘๔๐
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐

๒๕

ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐

๔
๔
๒
๑
๒
๑
๒
๒
๑
๒
๑

ส ๑๖๒๐๑ หน้าที่พลเมือง
ส ๑๖๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา

๑

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓

แนะแนว
ลูกเสือ/เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมบ่มเพาะความเป็นเลิศฯ/
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๖
รายวิชาของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาพื้นฐาน
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔
ว ๑๔๑๐๒ เทคโนโลยี ๑
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕
ว ๑๕๑๐๒ เทคโนโลยี ๒
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖
ว ๑๖๑๐๒ เทคโนโลยี ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๑
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๒
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๓
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๔
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๕
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๖

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

๒๗
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชาพื้นฐาน
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
รายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๔๐
๔๐
๔๐
๘๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

๒๘
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖
รายวิชาเพิ่มเติม
ส ๑๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๑
ส ๑๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๒
ส ๑๓๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๓
ส ๑๔๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๔
ส ๑๕๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๕
ส ๑๖๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๖
ส ๑๑๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑
ส ๑๒๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒
ส ๑๓๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๓
ส ๑๔๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๔
ส ๑๕๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๕
ส ๑๖๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๖
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ/เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมบ่มเพาะความเป็นเลิศฯ/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

จำนวน ๘๐ ชั่วโมง
จำนวน ๘๐ ชั่วโมง

จำนวน ๔๐
จำนวน ๔๐
จำนวน ๔๐
จำนวน ๔๐
จำนวน ๔๐
จำนวน ๔๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๔๐ ชัว่ โมง
จำนวน ๔๐ ชัว่ โมง

29

ส่วนที่ ๓
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

30

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน ตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอ
เรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการ
อ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ 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
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ป.๑/๑-๘
ป.๑/๑-๓
ป.๑/๑-๕
ป.๑-๔
ป.๑/๑-๒

รวม ๒๒ ตัวชี้วัด

31

คำอธิบายรายวิชา
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ บอกความหมายของคำ และข้อความที่
อ่าน ตั้งคำถาม ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน แสดงความ
คิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่
อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับ ประสบการณ์ ตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน
และปฏิบัติตาม เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟัง และดู ตั้ง
คำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูด
สื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัต ถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของ
การสื่อสาร บอกลักษณะคำคล้องจอง เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุ
ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็ก
ในท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้เป็นผู้รู้จักการให้ การแบ่งปัน มีสติในการดำเนินชีวิต ขยันหมั่นเพียร มี
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และเห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ป.๒/๑-๘
ป.๒/๑-๔
ป.๒/๑-๗
ป.๒/๑-๕
ป.๒/๑-๓

รวม ๒๗ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชา
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคำ และ
ข้อความที่อ่าน ตั้งคำถาม และตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์ และคาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อ่าน
หนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือ
ข้อแนะนำ อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ มีมารยาท ในการอ่าน คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน เขียนบันทึกประจำวัน เขีย นจดหมายลาครู
เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง บอกสาระสำคัญจากเรื่อการฟังและการดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูด
แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม วัตถุประสงค์ มีมารยาทในการ
ฟัง การดู และการพูด เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ ระบุชนิด และหน้าที่ของคำในประโยค ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคำคล้องจอง และคำขวัญ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จัก
เพลงพื้นบ้านในอำเภออรัญประเทศและในจังหวัดสระแก้ว เพลงกล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอำเภออรัญประเทศ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวน
จากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียน
แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ เขียนจดหมายถึง
เพื่อนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทใน
การเขียน จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปความจากการฟังและดู พูดแสดงความรู้
ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟั งและดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟัง และดู
รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคใช้พจนานุกรมค้นหา
ความหมายของคำ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ บอกความหมายของสำนวน
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านในอำเภออรัญประเทศและในจังหวัด
สระแก้วหรือนิทานคติธรรม อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพื้นบ้านในจังหวัดสระแก้ว
ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบท ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ กระบวนการอ่าน การเขียน และพูด
วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร โดยบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้เป็นผู้รู้จักการให้ การแบ่งปัน มีสติในการดำเนินชีวิต ขยันหมั่นเพียร มี
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ 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

34

คำอธิบายรายวิชา
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความ
ที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลายแยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่ งบรรทัด
เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนา
งานเขียนเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ได้ตรงตามเจตนา กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจิ นตนาการมีมารยาทใน การเขียนพูดแสดงความรู้
ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู
และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคจำแนกส่วนประกอบ
ของประโยคเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นใช้คำราชาศัพท์ บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรองใช้สำนวนได้ถูกต้อง สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่านระบุความรู้และข้อคิดจากการ
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง 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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความ
ที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลายแยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด
เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนา
งานเขียนเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ได้ตรงตามเจตนากรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการมีมารยาทในการเขียนพูดแสดงความรู้ ความ
คิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และ
การสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคจำแนกส่วนประกอบ
ของประโยคเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นใช้คำราชาศัพท์บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรองใช้สำนวนได้ถูกต้อง สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่านระบุความรู้และข้อคิดจากการ
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง 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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

การเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย เพื่อแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกิน
หนึ่งร้อยและศูนย์ บวก ลบระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูป
วงกลม รูปวงรี บอกจำนวน บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑ ทีละ ๒ ลดลงทีละ ๑ วิเคราะห์หาคำตอบของโจทย์ปัญหาอย่าง
สมเหตุสมผลและเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างเหมาะสม โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ทั ้ง ต่อ
ตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักการแบ่งปันและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษา
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย การนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไ ปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ อย่าง
สร้างสรรค์และเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และขยันหมั่นเพียร
มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีสติ อยู่อย่างพอเพียง เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

การเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย เพื่อแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกิน
หนึ่งพันและศูนย์ บวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
รูปวงกลม รูปวงรี บอกจำนวน บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กัน
อย่างใดอย่างหนึ่งในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑ ทีละ ๒ ลดลงทีละ ๑ บอกความยาว น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
และขีด ปริมาตรและความจุเป็นลิตร บอกจำนวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญและธนบัตร บอกเวลาบนหน้าปัด
นาฬิกา บอกวัน เดือน ปี จากปฏิทิน การวัดความยาว การชั่ง การตวงและวิเคราะห์หาคำตอบของโจทย์ปัญหา
อย่างสมเหตุสมผลและเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์ อื่นๆ ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความมีวินัย
ความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการต่อแถวซื้อของโดยไม่แซงคิว การขาย
ของซึ่งใช้เครื่องชั่งที่ต้องชั่งอย่างเที่ยงธรรมไม่โกงตาชั่ง การแบ่งปัน การมีสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน
โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย การนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไ ปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ อย่าง
สร้างสรรค์และเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และขยันหมั่นเพียร
มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีสติ อยู่อย่างพอเพียง เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

การเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย เพื่อแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์ บวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่ ง แสนและศูนย์ จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี บอกจำนวน บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่ าง ขนาด หรือสีที่
สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑ ทีละ ๒ ลดลงทีละ ๑ บอกความสัมพันธ์ของ
หน่วยการวัดความยาว น้ำหนัก และเวลา การอ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด การวัดความยาว การชั่ง การตวง
รวบรวมและจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจำวันอ่านข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่ายและวิเคราะห์หาคำตอบของโจทย์ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลและเชื่อมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่ างๆ 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
สร้างสรรค์และเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และขยันหมั่นเพียร
มุ่ง มั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ และทำงานอย่างมีสติ อยู่อย่างพอเพียง เป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
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

39

คำอธิบายรายวิชา
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกทักษะการแก้ปัญ หา อ่าน เขียน เปรียบเทียบและเรียงลำดับ
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่างๆ บอก
อ่าน เขียน เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วน จำนวนคละ แสดงปริมาณสิ่งต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆ ตามเศษส่วน
จำนวนคละที่กำหนดและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่าน เขียน เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ และแสดงตำแหน่งจากสถานการณ์ต่างๆ ตาม
ทศนิ ย มที ่ ก ำหนด ประมาณผลลั พ ธ์ ข องการบวก การลบ การคู ณ การหาร จากสถานการณ์ ต ่ า งๆ อย่ า ง
สมเหตุสมผล หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ ลักษณ์แสดงการบวกและแสดงการลบของจำนวนนับที่
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 พร้อมทั้ง หา
คำตอบ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหาหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา การบวกและโจทย์ปัญหา การลบเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของ
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 การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีสติ อยู่
อย่างพอเพียง เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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 ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนใน
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 การชั่งเครื่องชั่ง 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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ ต่างๆ เขียนอัตราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ หา
อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้หา 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
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติ
ของรูป สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ชนิดต่างๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุ รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา
โดยให้ผู้เรียนมีสติ มีความเพียรพยายามในเรื่องที่ศึกษา การรู้จักแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
สามัคคี มีจิตอาสา มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การขายผลไม้ใช้เครื่องชั่งปริมาณผลไม้ หาผลลัพธ์ของ
การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ โดยใช้ ความรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิด
คำนวณ การแก้ ป ั ญหา การให้ เ หตุ ผ ล การสื ่ อ ความหมายทางคณิ ต ศาสตร์ เห็ น คุ ณ ค่ า และมี เ จตคติท ี ่ ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นใน
ตนเอง ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและเห็นความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลาย
ในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุป ผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญ ลักษณ์ ท าง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู้
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีสติ
อยู่อย่างพอเพียง เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเองรวมทั ้งเห็ น
คุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 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
ค ๒.๓
ค ๓.๑
ค ๓.๒
ค ๔.๑
ค ๔.๒
ค ๕.๑
ค ๕.๒
ค ๖.๑

ป.๖/๑-๓
ป.๖/๑-๓
ป.๖/๑-๓
ป.๖/๑-๒
ป.๖/๑
ป.๖/๑
ป.๖/๑-๒
ป.๖/๑
ป.๖/๑-๖

รวม ๓๔ ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำอธิบายรายวิชา
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของ
พืชและสัตว์ ลักษณะ หน้าที่ และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และนำมาจัดจำแนกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ ลักษณะหรือสมบัติของ
วั ส ดุ ท ี ่ ใ ช้ ท ำของเล่ น ของใช้ ใ นชี ว ิ ต ประจำวั น จำแนกวั ส ดุ ท ี ่ ใ ช้ เ ป็ น ของเล่ น ของใช้ การดึ ง การผลั ก วั ตถุ
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 และค่านิยมที่
เหมาะสม
ตัวชีว้ ัด
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ความจำเป็นของแสง และน้ำ
ต่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการนำไปใช้ประโยชน์ สมบัติ
ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ทำวัตถุตามสมบัติของวัสดุ การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตรายจากการ มองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่
เหมาะสม ส่วนประกอบและการจำแนกชนิดของดิน การใช้ประโยชน์จากดิน การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การ
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานและดูแล
รักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยบูรณาการ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความพากเพียร ความมีสติ เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากโลกภายนอก ก้าว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์
โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จำแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมีทักษะ การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่ง ที่เรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้ อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรมแบบมี
เงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งและตรวจหาข้อผิดพลาด ใช้งานซอฟต์แวร์ สร้าง จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์
ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ตระหนักถึง
ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

สำรวจ ทดลอง ศึกษาลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูกที่เกิดจาก
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตที่ดำรงเผ่าพันธุ์ไปแล้วและที่ดำรงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันสิ่ง แวดล้อมใน
ท้องถิ่นของตนเองและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น นำเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัดคุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของเล่น
ของใช้ การใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อถูกแรงกระทำ ทำให้ร้อน
ขึ้น หรือทำให้เย็นลง ประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ผลของการออกแรง
ที่กระทำต่อวัตถุ การตกของวัตถุสู่พื้นโลกและแรงที่โลกดึง ดูดวัต ถุ แหล่ง พลัง งานธรรมชาติที่ใช้ ผลิต ไฟฟ้ า
ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า และเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย สมบัติทางกายภาพของน้ำ
จากแหล่งน้ำในท้องถิ่น ส่วนประกอบของอากาศและความสำคัญของอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจาก
ความแตกต่างของอุณหภูมิ การขึ้น -ตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิ ดกลางวัน กลางคืน และการกำหนดทิศ
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ ฝึกความมีวินัย ความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น การแบ่งปัน การมีสมาธิในการเรียน หรือการทำงานและการตรงต่อเวลา
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ การสืบค้น
ข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนและนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อลำเลียงและปากใบของพืช น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และ
คลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จำเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโต และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การตอบสนอง
ของพืชต่อแสง เสียง และการสัมผัส พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส การเคลื่อนที่
ของแสงจากแหล่งกำเนิด การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ การจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็ นจาก
แหล่งกำเนิดแสง การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด การเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ า แสงขาว
ประกอบด้วยแสงสีต่างๆ การเกิดดิน ชนิดและสมบัติของดิน ที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น การสร้างแบบจำลองเพื่อ
อธิบายลักษณะของระบบสุริยะ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเองรวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา
อย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา ข้อผิดพลาดปรับปรุง
แก้ไข สามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน นำเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา
ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ สติ การ
แก้ปัญหา และสามารถนำไปใช้ใ นชีวิตประจำวันได้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อ ดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และ
ทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ว ๔.๒ ป.๔/๑-๕
รวม ๕ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชา
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละ แหล่งที่อยู่
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสารในน้ำ การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ไ ด้ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและมลพิษทางเสียง ความแตกต่างของดาว
เคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ ดาว แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี
ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ได้ การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ วัฏ
จักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การใช้เหตุ ผล
เชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงวิธีแก้ปัญหา การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมแบบ
มีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลและการประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ต โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในคุณธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความพากเพียร และความมีสติ
โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจำลอง
และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้น
พื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารเบื ้อ งต้ น
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะ ใช้รหัสลำลองแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการ
ทำงานแบบวนซ้ ำ ตรวจหาข้ อ ผิ ด พลาดของโปรแกรม ใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ช ่ ว ยในการแก้ ป ั ญ หา ใช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต
ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูล
ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และ ตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินความ น่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม
ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความมีวินัย ความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น การแบ่งปัน การมีสมาธิในการเรียนหรือการทำงานและการตรงต่อเวลา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง ปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เพื่อ ดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ว ๔.๒ ป๕/๑-๕
รวม ๕ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชา
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาและเข้าใจการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ การทำงาน ที่สัมพันธ์กันของระบบ
ย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ สารอาหาร และความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับ
สารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยเพื่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบของโซ่อาหารและสายใยอาหาร การถ่ายทอด
พลังงานจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ ่น การปรับตัวให้เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมเพื่อหาอาหาร และมีชีวิตอยู่รอด ทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ ที่มีผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผลของสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งโดย
ธรรมชาติ และโดยมนุษย์ แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สมบัติ
ของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ การเลือกใช้สาร ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สมบัติของสารเมื่อ
สารเกิดการละลายการเปลี่ยนสถานะ การเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้เกิดสารใหม่ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้า แบบ
อนุกรมและแบบขนาน การเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน ประเภทของหิน ลักษณะ และสมบัติ
ของหิน สี เนื้อหิน ความแข็ง และความหนาแน่น การจำแนกหินตามลักษณะ การเกิด การเปลี่ยนแปลงของหิน การเกิด
ธรณีพิบัติภัยที่ มีผลกระทบต่อมนุษย์ และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น การเกิดฤดูกาล ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา
จันทรุปราคา การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ และการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ความก้าวหน้าและประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ จรวด ดาวเทียม และยานอวกาศ การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
การแพทย์และด้านอื่นๆ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีเจตนคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีจิตสำนึกในคุณธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความพากเพียร ความมีสติ เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วจากโลกภายนอก ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูล
ทดลอง สร้างแบบจำลอง จัดจำแนก และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจ
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความ
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน การ
ออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน เป็นข้อความหรือผังงานการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ มีการใช้ตัว
แปร การวนซ้ำการตรวจสอบเงื่อนไขหากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อ พบจุดที่ทำให้ผล
ลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องการฝึกตรวจหาข้อผิดพลาด จากโปรแกรมของผู้อื่นจะ
ช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา
ให้ผู้เรียนได้ฝึกความมีวินัย ความซื่อสัตย์มีวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ข่วยเหลือแบ่งปัน การมีสมาธิ มีสติ รู้จัก
ประหยัด การแก้ไขปัญหา ในการเรียนหรือการทำงานและการตรงต่อเวลา ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและ
แก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เป็นการค้นหาข้อมูลที่ได้ตรงตาม
ความต้องการในเวลาที่รวดเร็ว จาก แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแหล่ง และข้อมูล มีความสอดคล้องกัน การใช้
เทคนิคการค้นหาขั้นสูงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ว ๔.๒ ป.๖/๑-๕
รวม ๕ ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก ชนตัวอย่างตามที่กำหนด ความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ
บำเพ็ญ ประโยชน์ต่อวัด แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนั บถือ ปฏิบัติในศาสนพิ ธี
พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน
ศึกษา วิเคราะห์ ความสามารถและความดีและผลจากการกระทำของตนเอง ผู้อื่น โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย สินค้าและบริการที่ ใ ช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันไม่เกินตัวและประโยชน์ของการออม การใช้ทรัพยากร
ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด ความจำเป็นของการทำงานที่สุจริ ต แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว ทิศหลัก ใช้แผนผังง่ายๆ
ในการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ในห้องเรียนการเปลี่ยนแปลงของอากาศในรอบวัน สิ่ง ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติที่ส่ง ผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวการจัดระเบี ยบ
สิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 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

53

คำอธิบายรายวิชา
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องความสำคัญขงพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ประวัติศาสนา
คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนาต่างๆ การปฏิบัติตนในพิธีกรรมทางศาสนา การทำความดีตามหลักธรรมของ
ศาสนา ข้อตกลง กฎ ระเบียบ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน การยอมรับความแตกต่างของบุคคลในสัง คม
สิทธิส่วนบุคคล การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน บทบาทอำนาจของบุคคล มรรยาทไทย เช่น การแสดงความ
เคารพ การเดิน การยืน การนั่ง การนอน เป็นต้น อาชีพในชุมชน รายรับ -รายจ่ายของครอบครัวและตนเอง การ
ออมเงิน การซื้อขายแลกเปลี่ยน ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ซื้อ ผู้ขาย ทรัพยากรการผลิต สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ความสำคัญ การเปลี่ยนแปลงการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งของสิ่งต่างๆ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โลก
และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย
ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา
เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ ความเข้ า ใจ สามารถนำไปปฏิ บ ั ต ิ ใ น การดำเนิ น ชี ว ิ ต มี ค ุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มี ค ุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ใ นด้ า นรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ์ มี ห ลั ก ธรรมในการดำเนิ น ชี วิ ต
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญ
ของวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสดาของศาสนา หลักธรรมของศาสนา ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคลและการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ประเพณีวัฒนธรรม พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น วันหยุดราชการ บุคคล
สำคัญ ในท้องถิ่น บทบาทหน้าที ่ของสมาชิ กของชุม ชนในการมีส ่วนร่ว มในกิจ กรรมต่ างๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย ความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน การผลิต
และการบริโภค สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาให้ ภาษี ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพและวัฒนธรรมชุมชน แผนผัง แผนที่ และภาพถ่าย สภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตและปั จ จุบัน
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต ลักษณะของเมืองและชนบท มลพิษที่เกิดจากมนุษย์ และผลกระทบของ
สิ่ง แวดล้อมที่มีต่อมนุษย์โดยบูรณาการหลั กพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย
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

55
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษา ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือหรือปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ ตนนับถือ ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต สวดมนต์ แผ่เมตตา มี
สติ มีสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือหรือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็ก
ทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย
ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข อำนาจอธิปไตย ความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลื อกตั้ง
ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัจจัยที่ มี
ผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ในฐานะผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้าที่เบื้องต้นของเงิน ใช้แผน
ที่และภาพถ่ายระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและสิ่ งต่างๆ ในจังหวัดของตนเอง ความสัมพันธ์
ของสิ ่ ง ต่ า งๆ ที ่ อ ยู ่ ใ นจั ง หวั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การดำเนิ น ชี ว ิ ต การเปลี ่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดโดยบูรณา
การหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศี ล 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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นหลักใน
การพั ฒ นาชาติ ไ ทย ประวั ต ิ ศ าสนาและศาสดาของศาสนาต่ า งๆ หลั ก ธรรมและพิ ธ ีก รรมของศาสนาต่างๆ
สถานภาพของบุคคลในสังคม การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะของพลเมืองดี สิทธิ
เด็ก วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า
และบริการ พฤติกรรมของผู้บริโภค สินค้าและบริการในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ ธนาคารและบทบาท
หน้าที่ ดอกเบี้ย การฝากเงิน และการถอนเงิน การกู้ยืมเงิน ตำแหน่ง ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตน ลักษณะภูมิ
ลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ และลักษณะสังคมในภูมิภาค สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน และการย้ายถิ่นฐานของประชากร อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ผลที่เกิดจากการทำลายสภาพแวดล้ อม แนวทางอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค โดยบูรณาการหลัก
พุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปัน มีสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา
เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ สามารถนำไปปฏิ บ ั ต ิ ใ นการดำเนิ น ชี ว ิ ต มี ค ุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มี ค ุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ใ นด้ า นรั ก ชาติ ศาสนา พ ระมหากษั ต ริ ย ์ มี ห ลั ก ธรรมในการดำเนิ น ชี วิ ต
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ และความสำคัญ
ของศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติศาสดา หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ พิธีกรรมทางศาสนา กฎหมายที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย ความหมาย ประเภท การเปลี่ยนแปลง ความแตกต่าง การ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ข่าวและเหตุการณ์ การปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง บทบาทของ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ภาษี
สิทธิผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยธรรมชาติ ภูมิลักษณ์ที่มีต่อภูมิสังคมของไทย สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวการใช้และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 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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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ คำที่
แสดงช่วงเวลาเพื่อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ำ และเรี ยงลำดับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การเชื่อมโยง เพื่ อให้
สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบันและใช้คำแสดงช่วงเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและการบอก
เล่าเรื่องราวที่สืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่าเรื่อง เพื่อฝึกทักษะ
พื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวจากแหล่งข้อมูล(เช่นบุคคล)และบอกเล่า ข้อเท็จจริง ที่
ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ
ศึ ก ษาการเปลี ่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มสิ ่ ง ของเครื ่อ งใช้ ห รื อการดำเนิ นชี วิ ต ของตนเองในสมัย
ปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่เป็ นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เตารีด (การรีดผ้าด้วยเตาถ่านกับเตา
ไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวที่เช็ดน้ำด้วยฟืนหรื อถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียนกับรถยนต์ (การเดินทาง)
ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนา รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบ
ต่อตนเองในปัจจุบัน ( การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การได้รับรางวัล การสูญเสียบุคคลสำคัญ
ของครอบครัว) โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง และการบอก
เล่า เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระ
บารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่ง กายแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรม เนียม
ประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมทั้งรู้จักสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุ มชน
ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ที่ใกล้ตัวผู้เรียนและเห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้
ทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดความ
รั ก และความภาคภู ม ิ ใ จในความเป็ น ไทย ท้ อ งถิ ่ น และ ประเทศชาติ ภู ม ิ ใ จในสถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตระหนักและเห็นคุณค่าที่จะธำรงรักษาและสืบทอดต่อไป
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

59

คำอธิบายรายวิชา
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน
รวมทั้ง การใช้คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุ บัน และอนาคต วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้, เดือนนี้ เดือนก่อน เดือน
หน้า, ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น โดยใช้ทักษะการสัง เกต การสอบถาม เชื่อมโยง
เรียงลำดับ การเล่าเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงลำดับเหตุ การณ์สำคัญได้
ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง
รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาพถ่าย สูติบัตร ทะเบียน
บ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆและวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน ทางด้านการประกอบอาชีพ การแต่งกาย
การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ที่สืบค้ นได้โดยใช้เส้นเวลา ฝึกทักษะการสอบถาม การสัง เกต การ
วิเคราะห์ การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล ทำผังความคิดและการจัดนิทรรศการ เพื่อให้เข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์
ใน เรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวในอดีต และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตาม
กาลเวลา อย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจชุมชนที่มีความแตกต่างและสามารถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ศึกษา สืบค้นประวัติแ ละผลงานของบุ ค คลที่ ทำประโยชน์ ต่อ ท้องถิ่นหรือ ประเทศชาติ ในด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ การทำความเคารพแบบไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย
โดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต การอ่าน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การอธิบาย และการ
นำเสนอ เพื่อให้เห็นคุ ณค่าและแบบอย่ างการกระทำความดีของบรรพบุรุษที่ ไ ด้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ ่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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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ศักราช (ถ้าเป็นชาว
มุสลิม ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช และใช้ศักราชในการบันทึก
เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์สำคัญของตนเอง และครอบครัว
โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย เพื่อให้มีพื้นฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดง
เหตุการณ์ตามกาลเวลา สามารถเรียง ลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลังอัน
เป็นทักษะที่จำเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์
รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ
แผนผังโรงเรียน แผนที่ชุมชน ห้องสมุดโรงเรียน แหล่งโบราณคดี – ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น สามารถใช้เส้นเวลา
(Timeline) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมและ
ประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปัจจัยทางสังคม
(ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การคมนาคม ความปลอดภัย ) ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง และชุมชนใกล้เคียง
ในเรื่องความเชื่อและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถิ่น การแต่งกาย โดยใช้ทักษะการอ่าน การสอบถาม การ
สัง เกต การสำรวจ การฟัง การสรุปความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง ยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจพั ฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ร่วม
อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามลำดับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ ได้แก่ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวสุรนารี เป็นต้น
โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน การเล่าเรื่อง เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของ
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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ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาความหมาย วิธีการนับ และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ์การแบ่งยุค
สมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ รวมทั้งช่วงสมัย
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์
ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ โดยใช้ทักษะการอ่าน การสำรวจ การวิเคราะห์ การคำนวณ เพื่อให้ใช้
ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวได้ ถูกต้อง และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์
ศึกษาลักษณะสำคัญ และเกณฑ์การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็น มาของ
ท้องถิ่น อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นทั้ง หลักฐานชั้นต้นกับชั้นรอง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์
อักษร กับไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล การจำแนก การ
ตีความ เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป การก่อตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ได้แก่
ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ เป็นต้น โดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ เพื่อให้
เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร
พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ
ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก โดยใช้ทักษะการอ่าน
การสำรวจ การสืบค้น การวิเคราะห์การตีความ เพื่อเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย รวมทั้ง
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรษุ ไทยที่ได้ปกป้อง 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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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย ด้วยการตั้งประเด็นคำถามทางประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน ชื่อตำบล ชื่อถนน ความเป็นมาของสถานที่สำคัญ ความเป็นมา
ของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อ ยู่ในท้องถิ่น สามารถ
รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายๆ เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
ความจริงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่ าง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่อยู่ในข้อมูลได้
โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม การสำรวจ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การเชื่อมโยง 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 การเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่าง เพื่อให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างทางวั ฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข
ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปัจจัยที่ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป
ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ได้แก่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวบ้านบางระจัน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี ที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ซึ่งเป็นผลให้
พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก ได้แก่ ทางด้าน ศิลปกรรม วรรณกรรม และการค้า โดยใช้ทักษะ
การอ่าน การสืบค้นข้อมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ เพื่อให้เกิดความ
รักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะธำรงรักษาความเป็นไทยสืบต่อไป
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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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึ ก ษาความหมายและความสำคั ญ ของวิ ธ ี ก ารทางประวั ต ิ ศ าสตร์ อ ย่ า งง่ า ยๆ และใช้ ว ิ ธ ี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณ์สำคัญตามลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การตั้งประเด็น
ศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ การสำรวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจากหลั กฐานที่หลากหลาย การ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตีความ การเรียบเรียงและนำเสนอความรู้ที่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ โดยใช้
ทักษะ การสำรวจ การอ่าน การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ การเขียน
เรียงความ การจัดทำโครงงานและการจัดนิทรรศการ เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสัง เขป เชื่อมโยง และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาความเป็นมา และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป โดยใช้ทักษะการ
อ่าน การสำรวจ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์กับ
ประเทศไทย เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข
ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร
ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ โดยสังเขป ผลงาน
ของบุคคลสำคัญ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภูมิปัญญาไทยที่สำคัญที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดย
ใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ
ไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ บรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง 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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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกและภายในช่องปาก วีธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก เช่น
หู คอ จมูก ฯลฯ และอวัยวะในช่องปาก ( ปาก,ลิ้น,ฟัน,เหงือก ) สมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพันต่อกัน
สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง คือ จุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงในด้าน ร่างกาย, อารมณ์, ลักษณะนิสัย การปฏิบัติตนตามคำแนะนำและรู้อาการเจ็บป่วยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง ปวดศีรษะ, ตัวร้อน, มีน้ำมูก,ปวดท้อง,ผื่นคัน ( หนังศีรษะ ผิวหนัง ) ฟกช้ำ ฯลฯ การปฏิบัติตนตาม
คำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายที่บ้านโรงเรียนและการป้องกัน สาเหตุ
และการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่น การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน
หลักการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การออกกำลังกาย
เล่นเกมเบ็ดเตล็ด การเล่นเกม ตามคำแนะนำ ตามกฎกติกาข้อตกลงในการเล่น ใช้กระบวนการเสาะหาความรู้
การสำรวจข้อมูล การปฏิบัติ การแสดง การบอก ระบุ การจัดกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางกายการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ มีทักษะการคิด เห็นคุณค่า โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
การให้ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีทักษะชีวิตที่ดี รักความ
เป็นไทยมีน้ำใจนักกีฬามีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย วิธีดูแลรักษา
อวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว
ความสำคัญของเพื่อน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ลักษณะ
ของการมีสุขภาพดีเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ การใช้ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่ อสุขภาพ การเจ็บป่วย การ
บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ปฏิบัติตนในการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ำและทางบกบอกชื่อยาสามัญประจำบ้านและใช้ยาตามคำแนะนำ ระบุโทษของสารเสพ
ติดสารอันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็น
อันตราย วิธีป้องกันอัคคีภัย และแสดงการหนีไฟ หลักการควบคุมการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่
เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ ประโยชน์ของการออกกำลัง กายเกมเบ็ดเตล็ด เกมพื้นบ้าน ตามกฎกติกา
ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่มโดยใช้กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์โ ดยการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ
ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลบัน ทึกข้อมูล การปฏิบัติ การแสดง การจัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย การป้องกัน
รักษา มีทักษะชีวิต โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญ ญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการให้ รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าความสำคัญ ในค่านิยม 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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลในด้านลั กษณะ
รูปร่าง น้ำหนัก ส่วนสูงการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทยซึ่ง มีปัจจัยที่มี ผ ลต่ อ กา ร
เจริญ เติบโต เช่นอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน ความสำคัญ ของครอบครัวความแตกต่ างของแต่ละ
ครอบครัวในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนมีวิธีหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศและทักษะปฏิเสธการติดต่อการป้องกันการแพร่กระจายของโรค อาหาร
หลัก ๕ หมู่ เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ ๕ หมู่ในสัด ส่วนและปริมาณตามธงโภชนาการ การแปรงฟันให้
สะอาดอย่างถูกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการเดินทางการขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุวิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่นการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง เลือกการออก
กำลังกาย การละเล่นพื้นเมืองด้วยตนเองการเล่นเกมตามกฎกติกาข้อตกลงในการเล่นเกมการละเล่นพื้นเมื องและ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ตามคำแนะนำโดยใช้กระบวนการการสืบค้น การอภิปราย การปฏิบัติทักษะ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การ
ปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการให้ รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬาและ มีจิต
วิญญาณในการแข่งขันรักความเป็นไทย เกิดความตระหนักและรู้คุณค่าของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
ปกติสุข
ตัวชีว้ ัด
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ ตามวัยความสำคัญและวิธีดูแลรักษาของ
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและ
สมาชิกที่ดีของครอบครัวพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทยวิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็น
อันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีผล
ต่อสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพความสำคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูก
วิธี วิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา ผลเสียของการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราที่มีต่อสุขภาพและการป้องกัน หลักการวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายแบบ
ผสมผสานแบบอยู่กับที่การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานแบบ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานแบบใช้
อุปกรณ์การกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ การเล่นเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด การเล่นกีฬาพื้นฐาน
การออกกำลังกาย เล่นเกมตามความชอบของตนเองและเล่นกีฬาพื้นฐานร่วมกับผู้อื่น ผลพัฒนาการของตนเองการ
ออกกำลังกาย เล่นเกม และเล่นกีฬาตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น โดยใช้กระบวนการการสืบค้น การ
อภิปราย การปฏิบัติ การบอก ระบุ แสดง เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจนำไปสู่ การปฏิบัติ ที่ถูกต้องเหมาะสม โดย
บูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการให้ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น มีสมาธิ
มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการดูแลตนเองและผู้อื่น การ
ออกกำลังกาย เล่นเกมและการเล่นกีฬาพื้นฐานที่มีต่อสุขภาพการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ วิธีการปฏิบัติ
ตามกฎ กติกาการเล่นกีฬาพื้นฐานตามชนิดกีฬาที่เล่นในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษา ความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติซึ่งส่ง ผลต่อ
สุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติ ตนได้เหมาะสมลักษณะของ
ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้าง
เสริมสุขภาพการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ปัจจัยและผลกระทบ
ที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด ที่มีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาความปลอดภัยจากการใช้ยา
และหลีกเลี่ยงสารเสพติด อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาวิธ ีการ
จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานแบบและปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่ และใช้
อุปกรณ์ประกอบตามแบบที่กำหนด วิธีการเล่นเกมนำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัดการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับ
แรง การใช้แรงและความสมดุลทักษะกลไกลที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาการเล่นกีฬาไทย
หลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการหลักการและรูปแบบการออกกำลังกายการออกกำลังกายและการเล่นเกม
การละเล่นพื้นเมือง วิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีมที่เหมาะสมกับวัยอย่าง
สม่ำเสมอการสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเล่น กีฬาอย่างหลากหลาย รู้กฎกติกาในการเล่นเกมกีฬาไทยและ
กีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เล่นวิธีการรุกและวิธีการป้องกันในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เล่นสิทธิของตนเอง
และผู้อื่นในการเล่นเกมและกีฬาความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬาโดยใช้กระบวนการการสืบค้น
การอภิปราย การปฏิบัติการบอก ระบุแสดงเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการให้
รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ เกิดความตระหนักและเห็น
คุณค่าในการดูแลเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่น 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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ
การเจริญ เติบโตและพัฒนาการให้ ทำงานเป็นปกติความสำคัญ ของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับ ผู ้ อื่ น
พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ความสำคัญและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอ
แนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของ
ส่วนรวมความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด หลักการ รูปแบบ การจำแนก
การเคลื่อนไหวร่างกายโดยอาศัยกลไกการทำงานประสานกันของระบบต่าง ๆ ในร่างกายส่งผลให้ร่างกายของ
คนเราเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคมและ
จิตใจ ในการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกมการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและ
ประเภททีม และรู้กฎ กติกามารยาทในการเล่นประเภทนั้นๆ โดยใช้กระบวนการการสื บค้น การอภิปราย การ
ปฏิบัติ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมโดย
บูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการให้ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น มีสมาธิ
มีสติและสามารถนำไปใช้ในชี วิตประจำวันได้ 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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาเรื่องรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกที่
มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้าง
งานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ การวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความรู้สึกของตนเอง
โดยใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า อภิปราย ฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ ทดลองการใช้สี
ด้วยเทคนิคต่างๆและวาดภาพระบายสี สังเกต รับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัว และถ่ายทอดสิ่งที่รับรู้เป็นงานทัศ นศิลป์
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานอย่างถูกต้อง รู้จักงานทัศนศิลป์ที่มีอยู่
ในท้องถิ่นและอาเซียน รับรู้คุณธรรมที่อยู่ รอบๆ ตัวและปฏิบัติงานทัศนศิลป์ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เห็นคุณค่าความสวยงามตามธรรมชาติ เกิดความรู้สึกชื่นชมธรรมชาติ และงานทัศนศิลป์เกิดความมั่นใจใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองและประชาคมอาเซียน
รวมทั้งมีเจตนคติทด่ี ี มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สามารถทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ โดยนาความรู้ ทักษะ
และหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นาไปปฏิบตั ติ นในชีวติ ประจาวัน
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
ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาเรื่องรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนธาตุที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
โดยเน้นเส้น สี รูปร่าง รูปทรง การสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง ทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ การสร้างภาพปะติด โดยการตัดหรือฉีกกระดาษ การวาดเพื่อถ่ายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวตนเองและเพื่อนบ้าน การเลือกงานทัศนศิลป์และการบรรยายสิ่งที่มองเห็น รวมถึง
เนื้อหาเรื่องราว การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่
พบเห็นในชีวิตประจำวัน งานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นวิธีการสร้างงาน และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
โดยใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า บรรยาย อภิปราย เขียนภาพ ฝึกปั้น พิมพ์ภาพ ฝึกทักษะ การสร้างงาน
ทัศนศิลป์ ๓ มิติ สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ วาดภาพหรือถ่ายทอดเรื่องราว บรรยายสิ่งที่มองเห็น
จากงานทัศนศิลป์ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปแบบโครงสร้างเคลื่อนไหว รู้คุณสมบัติ วิธีการใช้วัสดุ อุ ปกรณ์ รู้
เทคนิคและวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ รู้หลักการใช้ เลือกใช้เทคโนโลยีมาประกอบการทำงานทัศนศิลป์ ชื่นชม
ผลงานด้วยการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงาน เข้าใจเห็นคุณค่ายุคสมัยของทัศนศิลป์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและอาเซียน
เห็นคุณค่ า ความสวยงามตามธรรมชาติ และเกิดความรู้ ส ึก ชื ่น ชมธรรมชาติ และงานทัศนศิ ลป์ สื่อ
ความหมายและความรู้สึกจากการรับรู้ความงาม ความเพลิดเพลิน เกิดความมั่นใจในตนเอง เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยและอาเซียน และมีเจตนคติท่ดี ี มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สามารถ
ทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ โดยนาความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นาไป
ปฏิบตั ติ นในชีวติ ประจาวัน
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
ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาเรื่องรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเมื่อชม
งานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง
และพื้นผิว การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวด้วยสีประเภทต่างๆ ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์
งานปั้น การวาดภาพความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์จริง โดยใช้เส้น สี รูปร่างรูปทรงและพื้นผิว การบรรยาย
เหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิค และวัสดุ อุปกรณ์ การระบุสิ่งที่ชื่นชอบและสิ่งที่
ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์ ลักษณะ รูปร่าง
รูปทรงในงานการออกแบบสิ่งต่างๆที่มีในบ้านและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า ระบุ จำแนก อธิบาย อภิปราย บรรยาย วาดภาพระบายสีด้วยสีประเภทต่างๆ
วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์
งานปั้น บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ รูปร่าง รูปทรงในการออกแบบสิ่งต่างๆ แสดงความ
คิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม และสิ่งต่างๆรอบตัว ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์ กับกลุ่มสาระอื่นและชีวิตประจำวัน ชื่นชม
ผลงาน และรู้ความเป็นมางานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นและอาเซียน
เห็นคุณค่า ความสวยงามตามธรรมชาติ และเกิดความรู้ สึ กชื่น ชมธรรมชาติ และงานทัศนศิล ป์ สื่ อ
ความหมายและความรู้สึกจากการรับรู้ความงามจากงานทัศนศิลป์ เกิดความมั่นใจในตนเอง ยอมรับคำติชมและ
แก้ไ ขข้อบกพร่อง เห็นคุณค่างานทัศนศิ ลป์ ที่ เป็นมรกดทางวัฒนธรรมและมีผ ลต่อชีวิต คนในสัง คมไทยและ
ประชาคมอาเซียน อีกทั้งมีเจตนคติท่ดี ี มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สามารถทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ
โดยนาความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นาไปปฏิบตั ติ นในชีวติ ประจาวัน
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาเรื่องรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะ
อุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดย
เน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิวและพื้นที่ว่าง ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
และงานวาดภาพระบายสี การบรรยายลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักและแสงเงาใน
ภาพ การวาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ การเปรียบเทียบ
ความคิด ความรู้สึกที่ถ่ ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น การเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมต่างๆ
โดยใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า เปรียบเทียบ อภิปราย จำแนก บรรยาย ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์และวาดภาพระบายสี ฝึกบรรยายลักษณะภาพโดยเน้นเรื่องระยะ ความลึก น้ำหนัก
และแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
เปรียบเทียบความคิด ความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ เลือกใช้สีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ ศึกษาอิทธิพลของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อประชาคมอาเซียน
เห็นคุณค่า ความสวยงามตามธรรมชาติ และเกิดความรู้ สึ กชื่น ชมธรรมชาติ และงานทัศนศิล ป์ สื่อ
ความหมายและแสดงความรู้สึกจากการับรู้ความงามจากงานทัศนศิลป์ เกิดความมั่นใจในตนเอง ยอมรับ
คำติ ช มและแก้ ไขข้อ บกพร่อ ง เห็ น คุ ณ ค่ า งานทัศ นศิ ล ป์ ท ี่ เ ป็ นมรกดทางวัฒ นธรรมของตนเองและ
ประชาคมอาเซียน รวมไปถึงการมีเจตนคติท่ดี ี มีค วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทางานอย่างเป็ นระบบ
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาเรื่องตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ความแตกต่างระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน การวาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก
และวรรณะสี การสร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ำมันหรือดินเหนียว โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ การสร้างสรรค์
งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่างๆในภาพ การจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายใน
งานทัศนศิลป์ ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า บรรยาย เปรียบเทียบ อภิปราย วาดภาพโดยใช้เทคนิ คแสงเงา น้ำหนัก และ
วรรณะสี สร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ำมันหรือดินเหนียว โดยการถ่ายทอดจินตนาการ และสร้างสรรค์งานพิมพ์
ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ในภาพ อภิปรายงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น
เห็นคุณค่า ความสวยงามตามธรรมชาติ และเกิดความรู้ สึ กชื่น ชมธรรมชาติ และงานทัศนศิล ป์ สื่อ
ความหมายและแสดงความรู้สึกจากการับรู้ความงามจากงานทัศนศิลป์ เกิดความมั่นใจในตนเอง ยอมรับคำติชม
และแก้ไขข้อบกพร่อง เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่มีต่อชีวิตของคนในสังคม และที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของตนเองและอาเซียน รวมไปถึ งการมีเจตนคติที่ดี 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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
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 บทบาทของทัศนศิล ป์ในชีวิ ตและสัง คม อิทธิพลของศาสนาที่มี ต่ อ งาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์
โดยใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า ระบุ อธิบาย บรรยาย อภิปราย สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ ๓ มิติ
ใช้หลักการของแสงเงา รูปและพื้นที่ว่าง ใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาด สัดส่วน และความสมดุล สร้างสรรค์งาน
ปั้น โดยใช้การใช้หลักการเพิ่มและลด สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบ
เห็นคุณค่า ความสวยงามตามธรรมชาติ และเกิดความรู้ สึ กชื่น ชมธรรมชาติ และงานทัศนศิล ป์ สื่อ
ความหมายและแสดงความรู้สึกจากการับรู้ความงามจากงานทัศนศิลป์ เกิดความมั่นใจในตนเอง ยอมรับ
คำติชมและแก้ไขข้อบกพร่อง เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่มีต่อชีวิตของคนในสังคม และที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน และมีเจตนคติที่ดี 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

76

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

อธิบายวิธีการแต่งกายการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้บนโต๊ะ ตู้ ชั้น การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว การแต่ง
กายด้วยตนเอง การใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การใช้อุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช การใช้อุปกรณ์วัดระยะ
และตัดกระดาษ การพับกระดาษเป็นของเล่น บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลใกล้ตัว ฝึกปฏิบัติใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการประกอบอาหาร ใช้อุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช ใช้อุปกรณ์วัดระยะและตัดกระดาษ พับกระดาษเป็นของ
เล่น โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ทั้ง ต่อตนเองและผู้อื่น
ได้รู้จักการแบ่งปันและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จัก โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
การจัดการกระบวนการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ ตนเอง และรู ้ จ ั กสร้ า งองค์ ค วามรู ้ด ้ วยตนเองเพื่ อให้ผ ู ้เ รี ยนเกิ ด เจตคติท ี ่ด ีต ่ อการทำงาน มี ค วาม
กระตือรือร้นและตรงเวลาในการทำงาน ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๑/๑-๓
รวม ๓ ตัวชี้วัด

77
คำอธิบายรายวิชา
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

อธิบายบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน 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 ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ทั้ง ต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นและ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการกระบวนการ
แก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน ตลอดจนรู้จักสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความประหยัดและปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๒/๑-๓
รวม ๓ ตัวชี้วัด

78
คำอธิบายรายวิชา
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน การ
ทำความสะอาดรองเท้า การปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน การกรอกน้ำใส่ขวด การทำความสะอาดห้องเรียน การ
เลือกใช้เสื้อผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา การประกอบอาหาร การเก็บรักษาอาหาร การปลูกผักสวนครัวใน
ภาชนะ การบำรุงรักษาของเล่น และซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุใน
ท้องถิ่น การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ การจัดการสิ่ง ของเครื่องใช้ด้วยการนำ
กลับมาใช้ซ้ำ การค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งบอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ฝึกปฏิบัติทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน ทำความสะอาดรองเท้า ปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน กรอกน้ำ
ใส่ขวด ทำความสะอาดห้องเรียน เลือกใช้เสื้อผ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา ประกอบอาหาร เก็บรักษาอาหาร
ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ บำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว ประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้
วัสดุในท้องถิ่น เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ จัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมา
ใช้ซ้ำ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๓/๑-๓
รวม ๓ ตัวชี้วัด

79
คำอธิบายรายวิชา
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
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 หลั ก การทำงานเบื ้ อ งต้ น ของคอมพิ ว เตอร์ ประโยชน์ แ ละโทษจากการใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การสร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกและ
ความหมายและความสำคัญของอาชีพ ได้แก่ อาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน่อง
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานในการดำรงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ ทำงานอย่างมีคุณธรรมและ
มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาและเข้าใจ
การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ สามารถนำไปปฏิ บ ั ต ิ ใ นการดำเนิ น ชี ว ิ ต มี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มี ค ุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ใ นด้ า นรั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ ซื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต มี ว ิ น ั ย ใฝ่ เ รี ย นรู้ รั ก ความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๔/๑-๔
ง ๒/๑ ป.๔/๑
รวม ๕ ตัวชี้วัด

80
คำอธิบายรายวิชา
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำงานแต่ละชั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการในการทำงาน
อย่างเป็นระบบ ประณีต มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ได้แก่ สวนหย่อมริมคลองประปา สวนหย่อมเชิงสะพานพระราม ๗ ความหมายและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจโดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๒ ลักษณะ ใน
การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน สิ่งของ เครื่องใช้ ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมา
ใช้ใหม่ ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สร้าง
งานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ 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

81
คำอธิบายรายวิชา
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาค้นคว้า แนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน การจัดการในการทำงานมี
ทักษะการทำงานร่วมกันด้านเกษตรกร เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น
ส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี สิ่งของเครื่องใช้ มีทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ ในการสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ในกาค้นหาข้อมูล ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ช่วนสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองาน
ที่ทำในชีวิตประจำวันเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ ได้แก่ การทำหัวโขน การทำว่าวไทย ดอกไม้ประดิษฐ์จากถุง
น่อง งานจิกซอร์ไม้ประดิษฐ์และนำความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กั บอาชีพที่สนใจ โดยกำหนด
ปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือ
แผนที่ความคิด ลงมือสร้าง และประเมินผล
เพื่อให้มีความเข้าใจการทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะนิสัยการทำงานที่ขยัน
อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย นำ
ความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลสร้างภาพกราฟิก สร้างงาน
เอกสาร นำเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึก และรับผิดชอบ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมี
ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ
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

82

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คำอธิบายรายวิชา
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ บท
อ่าน บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ่าน บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ย วกับ
ตนเอง ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ่าน บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว คำ ที่มีความหมายสัมพันธ์
กับสิ่งต่างๆใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำ
ตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง
คำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูด
อ่านในสถานการณ์ที่เกิด ขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้ องใกล้ตัว มีเจตนคติท ี่ดี มีความคิดริเ ริ่ ม
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

83

คำอธิบายรายวิชา
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ บท
อ่าน บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ่า น บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ย วกับ
ตนเอง ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ่าน บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว คำ ที่มีความหมายสัมพันธ์
กับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำ
ตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง
คำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูด
อ่านในสถานการณ์ที่เกิด ขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้ องใกล้ตัว มีเจตนคติท ี่ดี มีความคิดริเ ริ่ ม
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

84

คำอธิบายรายวิชา
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
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 ข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลความรู้สึ กเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว จัด
หมวดหมู่ คำ ที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การ
ขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง
การเล่านิทานประกอบท่าทาง คำศัพท์เหมาะสมกับวัย บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวมีเจตนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้
ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
ตัวชีว้ ัด
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

85

คำอธิบายรายวิชา
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๔
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน การสะกดคำ การอ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ บท
อ่าน พูดเข้าจังหวะ บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงความหมาย
ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ ประโยค พูด เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง สื่อสาร
ระหว่างบุคคล ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูด เขียน
แสดงความต้องการของตนเอง ให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ คำ ที่มีความหมาย
สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูด
แนะนำตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบ
ท่าทาง พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ แสดงความคิดเห็นง่ายๆโดยใช้คำศัพท์เหมาะสมกั บวัย บอก
คำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูด
ทำท่าประกอบอย่างสุภาพ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวม
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวมีเจตนคติที่ดี 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

86

คำอธิบายรายวิชา
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ ที่ใช้ในห้องเรียน การสะกดคำ การอ่านออกเสียง
คำ กลุ่มคำ บทอ่าน บทกลอนสั้นๆ บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์
ตรงความหมายของประโยค ข้อความสั้นๆ ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ ประโยค พูด
เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง แสดงความรู้สึก สื่อสารระหว่างบุคคล เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ ใช้
ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยา ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกั บตนเองคำ คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อความที่ใช้ใน
การพูด เขียน แสดงความต้องการของตนเอง ให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ คำ
ที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษา บอกความเหมือน ความ
แตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และลำดับคำคามโครงสร้าง
ประโยค คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง
พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ แสดงความคิดเห็นง่ายๆโดยใช้คำศัพท์เหมาะสมกับวัย บอกคำศัพท์
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูดทำท่า
ประกอบอย่างสุภาพ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัวมีเจตนคติที่ดี มีความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ 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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ ที่ใช้ในห้องเรียน การสะกดคำ การอ่านออกเสียง
คำ กลุ่มคำ บทอ่าน บทกลอนสั้นๆ บทสนทนา ประโยคถูกต้องตามหลักการอ่าน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือก
ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงความหมายของประโยค ข้อความสั้นๆ ตอบคำถามจากการฟังและ
อ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ เลือกระบุประโยค ข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย พูด
เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง แสดงความรู้สึก สื่อสารระหว่างบุคคล เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ ตาราง
แสดงข้อมูลต่างๆ ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยา ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ คำสั่ง ที่ใช้ใน
ห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูด เขียน แสดงความต้องการของตนเอง ให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ จัดหมวดหมู่ คำ ที่มีความหมายสัมพันธ์กับ สิ่งต่างๆใกล้ ตัว
อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษา บอกความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และลำดับคำคามโครงสร้างประโยค คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา
กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง พู ด วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่ง ต่ างๆ
แสดงความคิดเห็นง่ายๆโดยใช้คำศัพท์เหมาะสมกับวัย บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูดทำท่าประกอบ และนำเสนอด้วยการพูด เขียนอย่างสุภาพ
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา รวบรวมคำศั พ ท์ ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัวมีเจตนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้
ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
ตัวชีว้ ัด
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

88

ส่วนที่ ๓
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

89
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารการทักทายด้วยวาจา
และยิ้มแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของภาษาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทำของตนเองเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการออมและการประหยัดหลักการทรงงานในเรื่องการประหยัด
ความเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนในเรื่องการ
รักษาความสะอาดการรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงานปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที ่ด ีของ
ครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และครูปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของ
ตนเองและผู้อื่นในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการความสามารถถิ่นกำเนิดฯลฯยกตัวอย่างความขัดแย้ง
ในห้องเรียนในกรณีความคิดเห็นไม่ตรงกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่นและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองโดยใช้
กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
๒.แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
๓.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
๔.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน
๖.ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น
๗.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวม ๘ ผลการเรียนรู้

90
คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
บอกพุทธประวัติตั้งแต่ตอนประสูติ ประวัติของศาสนาอื่นโดยสังเขป ชื่นชมและบอกประวัติอริยสงฆ์ หลวง
ปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ (การไม่ทำชั่ว : เบญจศีล การทำความดี: เบญจธรรม ) เห็น
ความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับของการปฏิบัติตามหลักพุทธรรมบุญญสิกขาคือการให้ทาน การรักษาศีล และ
การภาวนา เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ไหว้พระ แผ่ เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาชิกในพระพุทธศาสนาหรือ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน วัด หรือศาสนสถาน (การพัฒนา ทำ
ความสะอาด การบริจาค การร่วมกิจกรรมทางศาสนา) แสดงตนเป็นพุทธมามกะ (ขั้นเตรียม ขั้นพิธีการ) หรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
ผลการเรียนรู้
๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป
๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด
๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ
๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่กำหนด
๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง
รวม ๖ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อมแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียนเห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินั ยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเองเข้า
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง
ความขยันและความอดทนหลักการทรงงานในเรื่องการพึ่งตนเองและรู้รักสามัคคีและหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มี วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน
ในเรื่องการแต่งกายการเข้าแถวการดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการเป็นผู้นำและการ
เป็นสมาชิกที่ดีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร
อดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่นในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ
ความสามารถถิ่นกำเนิดฯลฯยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนในกรณีหน้าที่และความรับผิดชอบและการใช้ของ
ส่วนรวมและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองโดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความ
เป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
๒.แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน
๓.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
๔.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน
๖.ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น
๗.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวม ๗ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
บอกพุทธประวัติการประสูติ เหตุการณ์หลงประสูติ (แรกนาขวัญ การศึกษา การอภิเษกสมรส การเห็น
เทวทูต ๔ การออกผนวช) ประวัติของศาสนาอื่นโดยสังเขป การเผยแผ่พุทธศาสนาในรัฐแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย
ชื่นชมและบอกประวัติอริยสงฆ์หลวงตาบัว ญาณสมฺปนฺโน ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ (การไม่ทำชั่ว : เบญจศีล
การทำความดี: เบญจธรรม การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ ) หิริ – โอตตัปปะ สังคหวัตถุ ๔ เห็นความสำคัญและ
ประโยชน์ที่ได้รับของการปฏิบัติตามหลักพุทธรรมบุญญสิกขาคือการให้ ทาน การรักษาศีล และการภาวนา เห็น
คุณค่าและสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา การฝึกสมาธิเบื้องต้น
ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธ ได้แก่ การประนมมือ การไหว้ การกราบ การนั่ง การยืน การเดิน
ศาสนพิธีไ ด้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการบูชาพระ
รัตนตรัย การทำบุญตักบาตร ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้ถูกต้อง
ผลการเรียนรู้
๑.สรุปพุทธประวัติโดยสังเขป
๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด
๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ
๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่กำหนด
๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
รวม ๕ ผลการเรียนรู้
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รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๓
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คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะแสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง
ความซื่อสัตย์และความเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียรและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้ง ใจ
ปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช้
และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่ของส่ วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของห้องเรียนและโรงเรียน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่อง
เชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการความสามารถถิ่นกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและ
พึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการไม่รังแกไม่ทำร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่ง ปันยกตัวอย่างความ
ขัดแย้งในชุมชนในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการกลุ ่ ม กระบวนการปฏิ บ ั ต ิ ก ระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ แ ละ
กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้ อื่นอย่าง
สันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
๒.เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
๔.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน
๖.ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียน
๗.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวม ๗ ผลการเรียนรู้
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รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๓
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึงการบำเพ็ญเพียร ผจญมาร ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ประวัติของศาสนาอื่น
โดยสังเขป การเผยแผ่พุทธศาสนาในรัฐไมเซอร์ ประเทศอินเดีย ชื่นชมและบอกประวัติอริยสงฆ์หลวงปู่ขาว อนาล
โย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ (การไม่ทำชั่ว : เบญจศีล การทำความดี: เบญจธรรม การทำจิตใจให้ผ่องใส
บริสุทธิ์ ) สติสัมปชัญญะ สังคหวัตถุ ๔ ฆราวาสธรรม ๔ เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับของการปฏิบัติตาม
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
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ผลการเรียนรู้
๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป
๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด
๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ
๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่กำหนด
๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง
รวม ๖ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆในเรื่องการกล่าวคำต้อนรับการแนะนำตัวเอง
และแนะนำสถานที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคมมีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมระเพณี
ไทยในท้องถิ่นปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริ ตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ
ของตนเองเห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใ์ น
เรื่องการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติ ตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตน
ตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีวินัยและการข่มใจหลักการทรง
งานในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกินและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เ กิดจากการ
กระทำของตนเอง
มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาดการรักษา
ของใช้ร่วมกันและการส่งงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกติกาด้วยหลักเหตุผลและยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องการเป็น
ผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดีการมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการปฏิบัติตามเสียงข้างมากมีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่ อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่อง
เชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการความสามารถถิ่นกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและ
พึ่งพาซึ่งกันและกันในเรื่องการไม่รังแกไม่ทำร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหา
ความขัดแย้งในท้องถิ่นในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญ หาโดย
สันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริ ตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง
โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์แลกระบวนการ
แก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึด
มั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
๒. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๓.เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๔.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียน
๖.ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
๗.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวม ๗ ผลการเรียนรู้

96
คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๔๒๐๒ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
พุทธประวัติตรัสรู้ประกาศธรรม (โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง โปรดพระเจ้าพิมพิสาร ได้พระอัครสาวก แสดง
โอวาทปาติโมกข) ประวัติของศาสนาอื่นโดยสังเขป การเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ ประเทศ
อินเดีย ในรัฐมหาราษฎร์ของประเทศอินเดีย ในเอเซียกลาง ชื่นชมและบอกประวัติอริยสงฆ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ การไม่ทำชั่ว : เบญจศีล การทำความดี: เบญจธรรม การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์
ศรัทธา ๔ พุทธคุณ ๓ สุจริต ๓ พรหมวิหาร ๔ มงคล ๓๘ (ความเคารพ ความถ่อมตน การทำความดีให้พร้อมไว้
ก่อน) เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับของการปฏิบัติตามหลักพุทธรรมบุญญสิกขาคือการให้ทาน การรักษา
ศีล และการภาวนา เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ไหวพระและแผ่เมตตา การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศาสนสถาน มีมรรยาทได้แก่ การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่ อพระภิกษุ การยืน
การเดิน และการนั่งในที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ ศาสนพิธีได้แก่ การอาราธนาต่าง ๆ ระเบียบพิธีและการปฏิบัติ
ตนในวันธรรมสวนะ เป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนในศาสนาพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง
ผลการเรียนรู้
๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป
๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด
๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ
๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่กำหนด
๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง
รวม ๖ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนาการปฏิบัติตนตามกาลเทศะและการต้อนรับผู้
มาเยื อ นรู้ ค ุณ ค่ า ใช้อ ย่า งประหยัด คุ ้ มค่ า และบำรุง รัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ง แวดล้ อมมีส ่ วนร่วมใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตตั้ งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทำของตนเอง
เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันระมหาษัตริย์ด้วยการใช้
สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระ
ราชจริยวัตรและพระจริยวั ตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคี
หลักการทรงงานในเรื่องการทำตามลำดับขั้นและทำงานอย่างมีความสุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนในการรักษาความสะอาดการรักษาของ
ใช้ร่วมกันและการดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎระเบียบด้วยหลักเหตุผล
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่อง
การยึดถือหลักความจริงความดีงามความถูกต้องและหลักเหตุผลการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญการ
ยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้ องเรียนและ
โรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพี ยรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นใน
เรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน
ไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่ นช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญ หาความขัดแย้ง ในภูมิภาคของ
ตนเองในเรื่องการจัดการทรัพยากรและการขัดแย้งทางความคิดและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองโดย
ใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิ ปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑.เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
๒.รู้คุณค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 ชั่วโมง
พุทธประวัติโปรดพระพุทธมารดา (เสด็จกรุงกบิลพัสด์) ประวัติของศาสนาอื่นโดยสังเขป การเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในดินแดนแถบชายทะเลเหลือเมืองบอมเบย์ ดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล ชื่นชมและบอก
ประวัติอริยสงฆ์หลวงปู่สรวง ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ (การไม่ทำความชั่ว: เบญจศีล การทำความดี: เบญจ
ธรรม อบายมุข ๔ บุญกิริยาวัตถุ ๓ อคติ ๔ อิทธิบาท ๔ เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับของการปฏิบั ติตาม
หลักพุทธรรมบุญญสิกขาคือการให้ทาน การรักษาศีล และการภาวนา เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ
และแผ่เมตตา การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
การปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธ ได้แก่การจัดพิธีกรรมตามหลัก พระพุทธศาสนา มรรยาทชาวพุทธ
ได้แก่การกราบ การไหว้ ศาสนพิธี ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบ
ศาสนพิธี พิธีถวายสังฆทาน พิธีทำบุญมงคล งานมงคล จัดพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มี
ประโยชน์ และปฏิบัติตนในศาสนาพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด อภิปรายประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม มีมารยาทของการเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด
ผลการเรียนรู้
๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป
๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด
๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ
๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่กำหนด
๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง
รวม ๖ ผลการเรียนรู้
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รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๑ หน้าที่พลเมือง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนาการปฏิบัติตนตาม
กาลเทศะและการต้อนรับผู้มาเยือนมีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วน
ร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้ มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองเห็น
คุณค่าและแนะนำผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตน
ตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความใฝ่รู้ความกตัญญูหลักการทรง
งานในเรื่ององค์รวมและทำให้ง่ายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนในการใช้และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
สถานที่ของส่วนรวมเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน
ด้วยการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดีการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญการใช้สิทธิและหน้าที่การใช้
เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย
ในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกัน
และกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง ในประเทศ
ไทยในเรื่องการการละเมิดสิทธิการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองโดย
ใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการ
แก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึง ความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
๒.มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 ชั่วโมง
พุทธประวัติปลงอายสังขาร ปัจฉิมสาวก ปรินิพพาน ถวายพระเพลิงแจกพระบรมสารีริกธาตุและสังเวชนีย
สถาน ประวัติของศาสนาอื่นโดยสังเขป การเผยแผ่พุทธศาสนา ดินแดนสุวรรณภูมิ ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน
เช่น พม่า ไทย ลาว เขมร ลังกาทวีป ชื่นชมและบอกประวัติอริยสงฆ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ การปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท ๓ (การไม่ทำความชั่ว : เบญจศีล อบายมุข ๖ อกศลมูล ๓ การทำความดี: เบญจธรรม กุศลมูล ๓
พละ ๔ คารวะ ๖ มงคล ๓๘ (มีวินัย การงานไม่มีโทษ ไม่ประมาทในธรรม) เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ไ ด้รับ
ของการปฏิบัติตามหลักพุทธรรมบุญญสิกขาคือการให้ทาน การรักษาศีล และการภาวนา เห็นความสำคัญของการ
สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาเพื่อแก้ปัญหาอบายมุข และสิ่งเสพติด อธิบาย และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมภายในวัด และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
มารยาท ชาวพทธุ ได้แก่ การถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์การปฏิบั ติตนในขณะฟัง ธรรม และการปฏิบัติตนตาม
แนวทางของพุทธศาสนนิกชนเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี ได้แก่ การอาราธนา พิธี ทอดผ้าป่า พิธี
ทอดกฐิน พิธีททำบุญงานอวมงคล
อธิบายประโยชน์ การเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรม ในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ผลการเรียนรู้
๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป
๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด
๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ
๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่กำหนด
๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง
รวม ๖ ผลการเรียนรู้
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รายวิชา กิจกรรมลูกเสือสำรอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายกิจกรรม
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสื อ และจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษาวิเคราะห์งาน
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง ในเรื่อง นิยายเมา
คลี ประวัติการเริ่มกิจ การลูก เสือ สำรอง การทำความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮ าวล์ ) การทำความเคารพเป็ น
รายบุคคล การจับมือซ้าย ระเบียบแถวเบื้องต้น คำปฏิญาณ กฎและคติพจน์ อนามัย ความสามารถเชิง ทักษะการ
สำรวจ การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธงประเทศต่างๆ การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิง การ
ผูกเงื่อน วิชาพิเศษ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่ง ตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมือง
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 เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สจุ ริต และมีระเบียบวินัย
๘. บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือที่ตนเองถนัดและชอบ
๙. พัฒนากาย สุขภาพจิต และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใด 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 เชื่อฟังและพึ่ง ตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมือง
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 เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต และมีระเบียบวินัย
๘. บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือที่ตนเองถนัดและชอบ
๙. พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีคติคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใด
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 เชื่อฟังและพึ่ง ตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมือง
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. เชื่อฟังและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีระเบียบวินัย
๘. บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
๙. สามารถปฏิบัติการฝีมือที่ตนเองถนัดและชอบ
๑๐. พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีคติคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมือง
๑๑. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข
รวม ๑๑ ผลการเรียนรู้
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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 เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมือง
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 เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต
๗. มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือ
๘. พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใด ๆ
๙. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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 งานอดิเรกและเรื่องที่
น่าสนใจ คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามัญ ระเบียบแถว วิชาพิเศษ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินั ย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ รู้ทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมือง
ใด ๆ
ผลการเรียนรู้
๑. เข้าร่วมกิจกรรมเปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือสามัญ
๒. ปฏิบัติและจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่
๓. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง ในเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการรู้จักตนเอง การช่วยเหลือ
ผู้อื่น การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
๔. ศึกษาทักษะในทางวิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่องที่น่าสนใจ
๕. กล่าวและปฏิบัติตามคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามัญ
๖. ปฏิบัติตนและฝึกระเบียบแถว
๗. ศึกษาและปฏิบัติวิชาพิเศษตามกระบวนการลูกเสือสามัญ
๘. มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สามัญ
๙. มีนิสัยในการสังเกต จดจำและนำเสนอข้อมูลได้
๑๐. เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
๑๑. ปฏิบัติตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ทำการฝีมืองานอดิเรกที่เป็นประโยชน์
๑๒. พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการมีศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใด ๆ
๑๓. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
รวม ๑๓ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา กิจกรรมลูกเสือสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เวลาเรียน ๔๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายกิจกรรม
ศึกษา สังเกตวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ อภิปราย รวบรวมข้อมูล ระเบียบแถวท่าตรง ท่าพัก ท่าหันอยู่กับที่ ท่า
ถือไม้พลอง การปฏิบัติตามสัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด การเรียกแถว การตั้งแถว การจัดแถวสวนสนาม ท่าเดิน
สวนสนาม การทำความเคารพของผู้ถือธงถือป้าย การจัดรูปขบวนการเดินสวนสนาม การให้บริการ การปฐม
พยาบาล ผู้ประสบอุบัติเหตุ การผายปอด การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การเลือก
ที่ตั้งค่ายพักแรม การสร้างที่พักแรม การปรุงอาหารในการอยู่ค่ายพักแรม การใช้การรักษาอุปกรณ์ในการอยู่คา่ ย
พักแรม การผูกแน่น การสร้างบันได สะพานค้ำ สะพานเชือก ๒ เส้น สะพานลิงกระเช้าเลื่อนบนต้นไม้ การผูก
เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนเก้าอี้ การสร้างค่ายพักแรม การปรุงอาหารแบบชาวป่า การใช้ขวาน ใช้เลื่อย การทำงาน
อดิเรกที่น่าสนใจ การไปเยือนอาคาร สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ การสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ความเป็นพี่น้องกับ
ลูกเสือทั่วโลก การเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล การเตรียมตัวในการอยู่ค่าย
พักแรมและเดินทางไกล การใช้การรักษาเข็มทิศและแผนที่ /การปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง การเยือนสถานที่ที่
น่าสนใจในท้องถิ่น
เพื่อให้เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์การทำฝีมือ ฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามเหมาะสม รู้จักรักษาส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และความ
มั่นคงของประเทศชาติ
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแถวท่าตรง ท่าพัก ท่าหันอยู่กับที่ ท่าถือไม้พลอง การปฏิบัติตาม
สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด การเรียกแถว การตั้งแถว การจัดแถวสวนสนาม ท่าเดินสวนสนาม การ
ทำความเคารพของผู้ถือธงถือป้าย และการจัดรูปขบวนการเดินสวนสนาม
๒. สามารถปฏิบัติการให้บริการ การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ การผายปอด การเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย และการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
๓. สามารถปฏิบัติ การเตรียมตัวเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล การเลือกที่ตั้งค่ายพักแรม การสร้าง
ที่พักแรม การปรุงอาหารในการอยู่ค่ายพักแรมและการใช้การรักษาอุปกรณ์ในการอยู่ค่ายพักแรม
๔. สามารถปฏิบัติการวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ การสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ความเป็นพี่น้อง
กับลูกเสือทั่วโลก คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
๕. สามารถปฏิบัติการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งและการเยือน สถานที่
ที่น่าสนใจในท้องถิ่น
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 เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีตอ่ กิจกรรมชุมนุม มีค่านิยมที่ดี มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นทำงาน รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและสามารถนำหลักการของ
ชุมนุมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผลการเรียนรู้
๑. เกิดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมชุมนุม
๒. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการเรียนรู้ที่กิจกรรมชุมนุม กำหนดไว้ได้
๓. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ร่วมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมได้อย่างมีความสุข
๔. มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมชุมนุม มีค่านิยมที่ดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกรับผิดชอบส่วนรวม
ชุมชน และประเทศชาติ
๕. สามารถนำหลักการที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๖. มีเวลาและเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมนุมจัดไม่น้อยกว่า ๘๐ %
รวม ๖ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

เวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง

คำอธิบายกิจกรรม
จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและ ความตระหนัก รัก
และเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่จัดให้ รวมทั้งการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 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. เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดและกำหนดอย่างสม่ำเสมอ
๒. เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชน สังคมจัดในด้านวันสำคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี
๓. เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมต่างๆ
๔. เข้าร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถานศึกษา
๕. ร่วมดูแลรักษา ทำความสะอาดและไม่ทำลายทรัพย์สมบัติที่เป็นของสาธารณะ
๖. การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๗. มีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
รวม ๗ ผลการเรียนรู้
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ส่วนที่ ๔
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และโครงสร้างรายวิชา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และ
ความคิด เพื่อนำไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด
๑. อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง
และข้อความสั้นๆ
๒. บอกความหมายของคำ และ
ข้อความที่อ่าน
๓. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน ๕.
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
๗. บอกความหมายของเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นใน
ชีวิตประจำวัน
๘. มีมารยาทในการอ่าน

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑
ใช้กระบวนการเขียน
เขียนสื่อสารเขียน
เรียงความ ย่อความ
และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูล
สารสนเทศและ
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สาระที่ ๓ การฟัง
การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑
สามารถเลือกฟังและดู
อย่างมีวิจารณญาณ
และพูดแสดงความรู้
ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค์

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยค
ง่ายๆ
๓. มีมารยาทในการเขียน

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
๑. การอ่านออกเสียงคำ
คำคล้องจอง ข้อความ
เรื่องสั้นๆ และบทร้อย
กรอง
๒. เข้าใจความหมายของ
คำและข้อความที่อ่าน
ทำอะไรได้
๑. สามารถอ่านออก
เสียงคำ หรือข้อความ
สั้นๆ ได้
๒. บอกความหมายของ
คำและข้อความที่อ่านได้
๓. สามารถปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำอธิบายจากเรื่อง
ที่อ่านได้
รู้อะไร
๑. คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด เขียนบรรยาย
๒. มีมารยาทในการเขียน
ทำอะไรได้
๑. มีทักษะในการคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด เขียนบรรยาย

๑. ฟังคำแนะนำคำสั่งง่ายๆ และ
ปฏิบัติตาม
๒. ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและ
ดูทงั้ ที่เป็นความรู้และความบันเทิง
๓. พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
๔. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
๕. มีมารยาทในการฟัง การดูและ
การพูด

รู้อะไร
๑. ทักษะการฟัง
๒. การพูดแสดงความรู้
ความคิด และความรู้สึก
ทำอะไรได้
๑. สามารถปฏิบัติตาม
คำสั่งได้
๒. สามารถพูดแสดง
ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้

๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๖. มีระเบียบวินัย
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สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๔ หลักการใช้
ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑
เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลัก
ภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา และรักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ
สาระที่ ๕ วรรณคดี
และวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑
เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
๒. เขียนสะกดคำและบอก
ความหมายของคำ
๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ
๔. ต่อคำคล้องจองง่ายๆ

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
๑. รู้จักพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
๒. รู้จักความหมายของ
คำ
ทำอะไรได้
๑. สามารถเขียน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และเลขไทยได้
๒. สามารถสะกดคำ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้

๑. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อย
กรองสำหรับเด็ก
๒. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด
และบทร้อยกรองตามความสนใจ

รู้อะไร
๑. วรรณคดีร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง
๒. บทอาขยาน
ทำอะไรได้
๑. ท่องจำบทอาขยาน
และบทร้อยกรองได้

๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
ใบโบก ใบบัว

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๒
ป.๑/๖
ป.๑/๘
ท ๒.๑ ป.๑/๒
ท ๓.๑ ป.๑/๓
ท ๔.๑ ป.๑/๔
ท ๕.๑ ป.๑/๑

๒

ภูผา

ท ๑.๑ ป.๑/๒
ป.๑/๖
ป.๑/๘
ท ๒.๑ ป.๑/๒
ท ๓.๑ ป.๑/๓
ท ๔.๑ ป.๑/๓-๔
ท ๕.๑ ป.๑/๑

๓

เพื่อนกัน

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

หน่วยที่

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้อง ๑๐
๕
จอง และ ข้อความที่ประกอบด้วย คำพื้นฐาน คือ คำ
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- การอ่านหนังสือตามความสนใจ
- มารยาทในการอ่าน
- การเขียนสื่อสาร
- พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก จากเรื่องที่ฟัง
และดู
- การแต่งประโยค
- คำคล้องจอง
- ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อย
แก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ
๑๐
๕
คำคล้องจอง และ ข้อความที่ประกอบด้วย คำ
พื้นฐาน คือ คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- การเขียนสื่อสาร
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง เช่น
- เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก
- นิทาน
- การ์ตูน
- เรื่องขบขัน
- การแต่งประโยค
- คำคล้องจอง
- ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อย
แก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้อง ๑๐
๕
จองและ ข้อความที่ประกอบด้วย คำพื้นฐาน คือ คำที่
ใช้ ในชีวิตประจำวัน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
- การเขียนสื่อสาร
- การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ
- การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและ
ดู
- การแต่งประโยค
สาระการเรียนรู้
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๔

ตามหา

ท ๑.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๓.๑ ป.๑/๒
ท ๔.๑ ป.๑/๒
ท ๕.๑ ป.๑/๑

๕

ไปโรงเรียน

ท ๑.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๒.๑ ป.๑/๒
ท ๓.๑ ป.๑/๑
ท ๔.๑ ป.๑/๒
ท ๕.๑ ป.๑/๑

๖

โรงเรียนลูกช้าง

ท ๑.๑ ป.๑/๑
ป.๑/๓
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๓.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๔.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๕.๑ ป.๑/๑

๗

เพื่อนรัก เพื่อน
เล่น

ท ๑.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๓.๑ ป.๑/๒
ป.๑/๔
ท ๔.๑ ป.๑/๒
ท ๕.๑ ป.๑/๑

สาระการเรียนรู้
- คำคล้องจอง
- ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อย
แก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ
คำคล้องจอง และ ข้อความที่ประกอบด้วย
คำพื้นฐานคือ คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียนตัวอักษรไทย
- การเขียนสื่อสาร
- ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
- ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อย
แก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ
คำคล้องจอง และ ข้อความที่ประกอบด้วย คำ
พื้นฐาน คือ คำที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียนตัวอักษรไทย
- การเขียนสื่อสาร
- ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
- ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อย
แก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้อง
จอง และ ข้อความที่ประกอบด้วย คำพื้นฐาน คือ คำ
ที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
- การเขียนสื่อสาร
- ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
- เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้อง
จอง และ ข้อความที่ประกอบด้วย คำพื้นฐาน คือ คำ
ที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
- การเขียนสื่อสาร
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๘

พูดเพราะ

ท ๑.๑ ป.๑ /๑
ป.๑/๓
ท ๒.๑ ป.๑/๒
ท ๓.๑ ป.๑/๒
ท ๔.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๕.๑ ป.๑ /๑

๙

เกือบไป

ท ๑.๑ ป.๑/๑
ป.๑/๓
ท ๒.๑ ป.๑/๒
ท ๓.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๔.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๕.๑ ป.๑/๑

๑๐

เพื่อนรู้ใจ

ท ๑.๑ ป.๑/๓
ป.๑/๖
ป.๑/๘
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๓.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๔.๑ ป.๑/๑-๓
ท ๕.๑ ป.๑/๑-๒

๑๑

ช้างน้อยน่ารัก

ท ๑.๑ ป.๑/๒-๓

สาระการเรียนรู้
- ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง
- การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
- บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม
ร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
- ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
- เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ
- บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม
ร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของ
คำ
- เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ
- บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม
ร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- การอ่านหนังสือตามความสนใจ
- มารยาทในการอ่าน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียนตัวอักษรไทย
- เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง
- พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
- เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ
- ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อย
แก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- บทอาขยานและบทร้อยกรอง
- บทอาขยานตามที่กำหนด
- การอ่านหนังสือตามความสนใจ
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ป.๑/๖
ป.๑/๘
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๓.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๔.๑ ป.๑/๑-๓
ท ๕.๑ ป.๑/๑-๒

๑๒

วันสงกรานต์

ท ๑.๑ ป.๑/๑-๓
ป.๑/๖
ป.๑/๘
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๓.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๔.๑ ป.๑/๑-๓
ท ๕.๑ ป.๑/๑-๒

๑๓

เจ้าเนื้ออ่อน เอย

ท ๑.๑ ป.๑/๒-๓
ป.๑/๖
ป.๑/๘
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๓.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๔.๑ ป.๑/๑-๓
ท ๕.๑ ป.๑/๑-๒

๑๔

มาเล่นกันไหม

ท ๑.๑ ป.๑/๑-๓
ป.๑/๖

สาระการเรียนรู้
- มารยาทในการอ่าน
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง
- พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
- เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ
- ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อย
แก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- บทอาขยานและบทร้อยกรอง
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้อง
จอง และ ข้อความที่ประกอบด้วยคำพื้นฐาน
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
- การเขียนสื่อสาร
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง
- บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
- การแต่งประโยค
- บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม
ร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- บทอาขยานและบทร้อยกรอง
- บทอาขยานตามที่กำหนด
- การอ่านหนังสือตามความสนใจ
- มารยาทในการอ่าน
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง
- พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย
- เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ
- เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ
- ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อย
แก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้อง
จอง และ ข้อความที่ประกอบด้วย คำพื้นฐาน คือ คำ
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ป.๑/๘
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๓.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๔.๑ ป.๑/๑-๓
ท ๕.๑ ป.๑/๑
ท ๕.๑ ป.๑/๒

๑๕

ของเธอของฉัน

ท ๑.๑ ป.๑/๑-๓
ป.๑/๖
ป.๑/๘
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๓.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๔.๑ ป.๑/๑-๓
ท ๕.๑ ป.๑/๑-๒

๑๖

ฝนตกแดดออก

ท ๑.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๑.๑ ป.๑/๖-๘
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๓.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๔.๑ ป.๑/๑-๓
ท ๕.๑ ป.๑/๑-๒

๑๗

เรารักเมืองไทย

สาระการเรียนรู้
ที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- การอ่านหนังสือตามความสนใจ
- มีมารยาทในการอ่าน
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง
- บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
- เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้อง
จอง และข้อความที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานที่ใช้
ในชีวิตประจำวัน
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียนตัวอักษรไทย
- บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
- การแต่งประโยค
- บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม
ร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- บทอาขยานและบทร้อยกรอง
- บทอาขยานตามที่กำหนด

- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- การอ่านหนังสือตามความสนใจ
- การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
- มีมารยาทในการอ่าน
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ ความ
บันเทิง
- บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
ท ๑.๑ ป.๑/๑-๓ - อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้อง
ป.๑/๖-๘ จอง และ ข้อความที่ประกอบด้วย คำพื้นฐาน คือ คำ
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ท ๓.๑ ป.๑/๒-๓ - ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๔.๑ ป.๑/๑-๓ - การอ่านหนังสือตามความสนใจ
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑-๒

๑๘

ตั้งไข่ล้มต้มไข่กนิ ท ๑.๑ ป.๑/๑-๓
ป.๑/๖
ป.๑/๘
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๓.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๔.๑ ป.๑/๑-๓
ท ๕.๑ ป.๑/๑-๒

๑๙

แมวเหมียว

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

สาระการเรียนรู้
- การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
- มีมารยาทในการอ่าน
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง
- บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
- เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้อง
จอง และ ข้อความที่ประกอบด้วย คำพื้นฐาน คือ คำ
ที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียนตัวอักษรไทย
- การเขียนสื่อสาร
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง
- บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
- เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ
- การแต่งประโยค
- บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม
ร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- บทอาขยานและบทร้อยกรองตามทที่กำหนด
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้อง
จอง และ ข้อความที่ประกอบด้วย คำพื้นฐาน คือ คำ
ที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน
- การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
- นิทาน เรื่องสั้นๆ บทร้องเล่นและบทเพลง
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- มีมารยาทในการอ่าน
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง
- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
-บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๑๓

๑๐

๙

๖
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หน่วยที่

๒๐

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
กระต่ายกับเต่า

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑-๓
ป.๑/๖
ป.๑/๘
ท ๒.๑ ป.๑/๑-๒
ท ๓.๑ ป.๑/๒-๓
ท ๔.๑ ป.๑/๑-๓
ท ๕.๑ ป.๑/๑-๒

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

- บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม
ร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้อง ๑๐
จอง และ ข้อความที่ประกอบด้วย คำพื้นฐาน คือ คำ
ที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- การอ่านหนังสือตามความสนใจ
- มีมารยาทในการอ่าน
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรูค้ วาม
บันเทิง
- บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
- เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ
รวม
๒๐๐

๖

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และ
ความคิดเพือ่ นำไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑
ใช้กระบวนการเขียน
เขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ
และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูล
สารสนเทศและ
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สาระที่ ๓ การฟัง
การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑
สามารถเลือกฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ
และพูดแสดงความรู้
ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
๑. อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ
ได้ถูกต้อง
๒.อธิบายความหมายของคำและ
ข้อความที่อ่าน
๓. ตัง้ คำถามและตอบคำถาม
เกีย่ วกับเรื่องที่อ่าน
๔. ระบุใจความสำคัญและ
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่
อ่าน
๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และ
ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
๘. มีมารยาทในการอ่าน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๒. เขียนเรื่องสั้นๆ เกีย่ วกับ
ประสบการณ์
๓. เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
๔. มีมารยาทในการเขียน

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
๑. เข้าใจความหมายของคำ
และข้อความที่อ่าน ตั้ง
คำถามเชิงเหตุผล ลำดับ
เหตุการณ์
๒. คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน
ทำอะไรได้
๑. สามารถระบุใจความ
สำคัญและรายละเอียดจาก
เรื่องที่อ่าน
๒. สามารถแสดงความ
คิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

รู้อะไร
๑. การคัดลายมือ
๒. การเขียนเรื่องสั้น
ทำอะไรได้
๑. สามารถคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด เขียน
บรรยาย
๒. สามารถเขียนเรื่องสั้นได้

๑. ฟังคำแนะนำ คำสั่งทีซ่ ับซ้อน
และปฏิบัติตาม
๒. เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งทีเ่ ป็น
ความรู้และความบันเทิง
๓. บอกสาระสำคัญของเรื่องทีฟ่ ัง
และดู ๔. ตัง้ คำถามและตอบ
คำถามเกี่ยวกับเรื่องทีฟ่ ังและดู
๕. พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
๖. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์

รู้อะไร
๑. เข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อน
๒. การเล่าเรื่อง
๓. การสื่อสาร

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่

ทำอะไรได้
๑. สามารถเล่าเรื่องต่างๆ
ให้เพื่อนเข้าใจได้
๒. สามารถพูดจาเพื่อ
สื่อสาร๒. ให้คนฟังเข้าใจได้
๓. รักษามารยาทในการฟัง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
๗. มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด

ผลการวิเคราะห์
การดู และการพูด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

สาระที่ ๔ หลักการ
ใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑
เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลัก
ภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา และรักษา
ภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ

๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์และเลขไทย
๒. เขียนสะกดคำและบอก
ความหมายของคำ
๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร
๔. บอกลักษณะคำคล้องจอง
๕. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

รู้อะไร
๑. คำคล้องจอง
๒. ภาษาถิ่น

สาระที่ ๕ วรรณคดี
และวรรณกรรม
มาตรฐานที่ ๕.๑
เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๒. ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กใน
ท้องถิ่น
๓. ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ

รู้อะไร
๑. วรรณกรรม
๒. บทร้องเล่นในท้องถิ่น
ทำอะไรได้
๑. สามารถระบุข้อคิดได้
จากการอ่านหรือ การฟัง
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
๒. ร้องบทร้องเล่นสำหรับ
เด็กในท้องถิ่น
๓. สามารถท่องจำบท
อาขยานตามที่กำหนด และ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

ทำอะไรได้
๑. สามารถบอกลักษณะ
ของคำคล้องจองได้
๒. สามารถเลือกใช้
ภาษาไทยและภาษาถิ่นได้
อย่างเหมาะสม
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ท ๑๒๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
๑

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
น้ำใส

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๒/๑-๕
ท ๔.๑ ป.๒/๑-๒

๒

ใจหาย

ท ๑.๑ ป.๒/๑-๖
ท ๔.๑ ป.๒/๑-๒

๓

เพื่อนกัน

ท ๑.๑ ป.๒/๑-๖
ท ๒.๑ ป.๒/๒
ท ๓.๑ ป.๒/๒-๕
ท ๔.๑ ป.๒/๑-๒
ท ๕.๑ ป.๒/๑

๔

กลัวทำไม

ท ๑.๑ ป.๒/๑-๖
ท ๓.๑ ป.๒/๔-๕
ท ๔.๑ ป.๒/๑-๒
ท ๕.๑ ป.๒/๑

หน่วยที่

สาระการเรียนรู้
-รู้จักคำนำเรื่อง
-การอ่านออกเสียง
-การอ่านคิดวิเคราะห์
-คำจากเรื่อง
-การอ่านและสังเกตคำ
-อักษร ๓ หมู่ (๑)
-อักษร ๓ หมู่ (๒)
-อ่านคล่องร้องเล่น
-ชวนคิด ชวนทำ
-การอ่านบทดอกสร้อย
-การอ่านออกเสียงในบทเรียน
-รู้จักคำนำเรื่อง
-การอ่านออกเสียง
-การอ่านคิดวิเคราะห์
-คำจากเรื่อง
-สระเอียะ สระเอีย
-การอ่านและสังเกตคำ
-คำในแม่กน
-อ่านคล่อง ร้องเล่น
-ชวนคิด ชวนทำ
-คำคล้องจอง
-การอ่านบทร้อยกรอง
-รู้จักคำนำเรื่อง
-การอ่านออกเสียง
-การอ่านคิดวิเคราะห์
-คำยากจากบทเรียน
-สระเอือะ สระเอือ
-การอ่านและสังเกตคำ
-คำควบกล้ำ
-อ่านคล่อง ร้องเล่น
-ชวนคิด ชวนทำ
-คำอ่านออกเสียง (นิทานเรื่องลากับ
เหยือกน้ำ)
-รู้จักคำนำเรื่อง
-การอ่านออกเสียง
-การอ่านคิดวิเคราะห์
-คำยากจากบทเรียน
-สระอึ สระอือ
-การอ่านและสังเกตคำ

เวลา
(ชม.)
๑๖

น้ำหนัก
คะแนน
๖

๑๖

๗

๑๖

๗

๑๘

๑๐
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๕

ชีวิตใหม่

ท ๑.๑ ป.๒/๑-๖
ท ๔.๑ ป.๒/๑-๓
ท ๕.๑ ป.๒/๑

๖

มีน้ำใจ

ท ๑.๑ ป.๒/๑-๖
ท ๒.๑ ป.๒/๒
ท ๓.๑ ป.๒/๒
ป.๒/๗
ท ๔.๑ ป.๒/๑-๓

๗

นักคิดสมองใส

ท ๑.๑ ป.๒/๑-๖
ท ๒.๑ ป.๒/๒
ท ๓.๑ ป.๒/๕
ท ๔.๑ ป.๒/๑-๒

๘

โลกร้อน

ท ๑.๑ ป.๒/๑-๒
ท ๒.๑ ป.๒/๑-๖
ท ๓.๑ ป.๒/๔-๕
ท ๔.๑ ป.๒/๓-๔
ท ๕.๑ ป.๒/๑-๒

สาระการเรียนรู้
-คำแต่งประโยค
-อ่านคล่อง ร้องเล่น
-ชวนคิด ชวนทำ
-นิทานราชสีห์กับหนู
-อ่านออกเสียง
-รู้จักคำนำเรื่อง
-การอ่านออกเสียง
-การอ่านคิดวิเคราะห์
-คำยากจากบทเรียน
-สระเปลี่ยนรูป (อะ เป็น ไม้หัน
อากาศ)
-การอ่านอักษรนำ
-การแต่งประโยค
-อ่านคล่อง ร้องเล่น
-ชวนคิด ชวนทำ
-บทอาขยาน สักวาหวานอื่นมีหมื่น
แสน
-รู้จักคำ นำเรื่อง
-การอ่านออกเสียง
-การอ่านคิดวิเคราะห์
-คำยากจากบทเรียน
-สระลดรูป (โอะ)
-คำที่มี ห นำ
-การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
-อ่านคล่อง ร้องเล่น
-ชวนคิด ชวนทำ
-บทสักวาดาวจระเข้
-รู้จักคำนำเรื่อง
-การอ่านออกเสียง
-การอ่านคิดวิเคราะห์
-คำกริยา
-สระเปลี่ยนรูป (เอะ) เป็น (อ็)
-เพลงกล่อมเด็ก
-การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
-อ่านคล่อง ร้องเล่น
-ชวนคิด ชวนทำ
-อ่านบทเรียน ไก่แจ้แซ่เสียง
-รู้จักคำนำเรื่อง
-การอ่านออกเสียง
-การอ่านคิดวิเคราะห์
-คำอ่าน เขียน คำยากจากบทเรียน
-สระเอือ มีตัวสะกด

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๑๖

๑๐

๑๖

๑๐

๑๘

๖

๑๖

๗
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๙

รักพ่อ รักแม่

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

๑๐

เข็ดแล้ว

ท ๑.๑ ป.๒/๑-๖
ท ๒.๑ ป.๒/๒
ท ๓.๑ ป.๒/๕
ท ๔.๑ ป.๒/๒-๔
ท ๕.๑ ป.๒/๑-๓

๑๑

เด็กดี

ท ๑.๑ ป.๒/๑-๖
ท ๒.๑ ป.๒/๒
ท ๓.๑ ป.๒/๕
ท ๔.๑ ป.๒/๒

๑๒

ชาติของเรา

ท ๑.๑ ป.๒/๑-๕
ท ๒.๑ ป.๒/๒
ท ๓.๑ ป.๒/๒-๔
ท ๔.๑ ป.๒/๒
ป.๒/๔

สาระการเรียนรู้
-การอ่านและสังเกตเสียงสระ
-การอ่านและสังเกตพยัญชนะที่ไม่
ออกเสียง
-อ่านคำและสังเกตสระ และ
เครื่องหมายที่ไม่ออกเสียง
-อ่านประโยค
-อ่านคล่องร้องเล่น
-ชวนคิด ชวนทำ
-อ่านบทอาขยาน
-รู้จักคำนำเรื่อง
-การอ่านออกเสียงอ่านแจกลูก
-การอ่านคิดวิเคราะห์
-สระออ ไม่มีตัวสะกด
-การอ่านประโยค
-การอ่านคำที่มี ฤ ฤา
-การอ่านและสังเกตคำที่มีความหมาย
ตรงกันข้าม
-อ่านคล่องร้องเล่น
-บทอาขยานรักษาป่า
-รู้จักคำนำเรื่อง
-การอ่านออกเสียง
-การอ่านคิดวิเคราะห์
-สระลดรูป (เ-อ)
-การพูดแสดงความคิดเห็น
-การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
-อ่านคล่อง ร้องเล่น
-ชวนคิด ชวนทำ
-อ่านบทอาขยานรักษาป่า
-รู้จักคำนำเรื่อง
-การอ่านออกเสียง
-การอ่านคิดวิเคราะห์
-สระลดรูป (เ-อ)
-การพูดแสดงความคิดเห็น
-คำที่ใช้ไม้ยมก
-การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
-อ่านคล่อง ร้องเล่น
-ชวนคิด ชวนทำ
-รู้จักคำนำเรื่อง
-การอ่านออกเสียง
-การอ่านคิดวิเคราะห์
-คำจากเรื่อง
-สระ รูปสระ มีตัวสะกดและไม่มี

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๑๖

๗

๑๖

๑๐

๑๘

๑๐

๑๘

๑๐
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๒/๑-๓

รวม

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๒๐๐

๑๐๐

ตัวสะกด
-อ่านคล่องร้องเล่น
-ชวนคิด ชวนทำ
-บทอาขยานความดีความชั่ว
-บทร้อยกรองเห็นผิดเป็นถูก
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และ
ความคิด เพื่อ
นำไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด
๑. อ่านออกเสียงคำ ข้อความเรื่อง
สั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้
ถูกต้องคล่องแคล่ว
๒. อธิบายความหมายของคำ และ
ข้อความที่อ่าน
๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๔. ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุ
เหตุผลประกอบ
๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่
อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและ
ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
๘. อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพแผนที่ และแผนภูมิ
๙. มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๒ การ
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
เขียน
๒. เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
มาตรฐาน ท ๒.๑ หนึ่งได้อย่างชัดเจน
ใช้กระบวนการ
๓. เขียนบันทึกประจำวัน
เขียนเขียนสื่อสาร ๔. เขียนจดหมายลาครู
เขียนเรียงความ ย่อ ๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ความ และเขียน
๖. มีมารยาทในการเขียน
เรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
และ
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
๑. การอ่านออกเสียง
๒. การบอกความหมายของคำ
๓. คำพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒
๔. อ่านหนังสือตามความสนใจ
ทำอะไรได้
๑. สามารถอ่านแจกลูก สะกด
คำได้
๒. สามารถบอกความหมาย
ของคำได้
๓. สามารถอ่านคำพื้นฐานเพิ่ม
จาก ป.๒

รู้อะไร
๑. การเขียนแสดงความ
คิดเห็น
๒. เขียนเรื่องจากภาพ
๓. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ
สถานที่ นิทาน การ์ตูน เรื่อง
ขบขัน รายการสำหรับเด็ก
ข่าวและเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน
๔. การเขียนบันทึกประจำวัน
ทำอะไรได้
๑. สามารถเขียนคำพื้นฐานใน
ระดับ ป. ๓ ได้
๒. สามารถเขียนบรรยายได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่น
ในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่น
ในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๓ การฟัง
การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑
สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมี
วิจารณญาณ และ
พูดแสดงความรู้
ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค์

สาระที่ ๔ หลักการ
ใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑
เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลัก
ภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และ
รักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบัติของชาติ
สาระที่ ๕
วรรณคดีและ
วรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑
เข้าใจและแสดง
ความคิดเห็น
วิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและ
นำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง

ตัวชี้วัด
๑. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และดูทงั้ ที่เป็นความรู้และความ
บันเทิง
๒. บอกสาระสำคัญจากการฟังและ
การดู
๓. ตั้งคำถามและตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
๕. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
รู้อะไร
ศาสน์ กษัตริย์
๑. ทักษะการฟัง
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๒. ทักษะการดู
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๓. ทักษะการพูด
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ทำอะไรได้.
เป็นไทย
๑. สามารถเล่ารายละเอียด
๖. มีระเบียบวินัย
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่
๗. มีความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่น
เป็นความรู้และความบันเทิง
ในการทำงาน
๒. สามารถพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน และพูดรายงาน ๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
การพูดเล่าเรื่อง
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์
๑. เขียนสะกดคำและบอก
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ความหมายของคำ
๑. การเขียนสะกดคำ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำใน
๒. ชนิดและหน้าที่ของคำ
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ประโยค
๓. การใช้พจนานุกรม
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๓. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมาย ๔. การแต่งประโยค
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ของคำ
๕. การแต่งคำคล้องจอง
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
๔. แต่งประโยคง่ายๆ
เป็นไทย
๕. แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ
ทำอะไรได้
๖. มีระเบียบวินัย
๖. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ ๑. สามารถบอกชนิดและ
๗. มีความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่น
ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ หน้าที่ของคำ
ในการทำงาน
๒. สามารถใช้พจนานุกรม
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
ค้นหารความหมายของคำ
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ต่างๆ ได้
๓. สามารถแต่งคำคล้องจองได้
๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
วรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิต
๑. ข้อคิดจากวรรณกรรม
ศาสน์ กษัตริย์
ประจำวัน
๒. เพลงพื้นบ้าน
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๒. รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อม ๓. บทอาขยานและบทร้อย
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
เด็กเพื่อปลูกฝังความชื่นชม
กรอง
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ทำอะไรได้
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ตัวชี้วัด
๑. สามารถระบุข้อคิดจาก
เป็นไทย
๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วรรณกรรมที่อ่านได้
๖. มีระเบียบวินัย
วรรณคดีที่อ่าน
๒. รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลง ๗. มีความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่น
๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด กล่อมเด็ก
ในการทำงาน
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
๓. สามารถท่องบทอาขยาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
ความสนใจ
และบทร้อยกรองที่กำหนดได้ ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

๑

ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

๒

แต่เด็กซื่อไว้

๓

ป่านี้มีคุณ

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๓/๓-๔
ป.๓/๖
ท ๒.๑ ป.๓/๒
ท ๓.๑ ป.๓/๔-๕
ท ๔.๑ ป.๓/๑
ป.๓/๓

สาระการเรียนรู้

- การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของคำ คำคล้องจอง
ข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆที่
ประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒
ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ คำ
-มารยาทในการอ่าน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
- การเขียนแสดงความคิดเห็น
- เขียนเรื่องจากภาพ
- การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
-พูดรายงาน
-การอ่านสะกดคำ
-การแจกลูก
-การอ่านเป็นคำมาตราตัวสะกดที่ตรง
ตามมาตรา
-การอ่านเป็นคำมาตราตัวสะกดที่ไม่
ตรงตามมาตรา
ท ๑.๑ ป.๓/๑ - การอ่านจับใจความสำคัญจากสื่อ
ป.๓/๓-๔ ต่างๆ
ป.๓/๖ - การอ่านบทร้อยกรอง
ท ๒.๑ ป.๓/๒ - การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและ
ป.๓/๕ ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำ
ท ๓.๑ ป.๓/๔ - การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ท ๔.๑ ป.๓/๑ ของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ นิทาน
ป.๓/๓-๔ การ์ตูน เรื่องขบขัน รายการสำหรับ
เด็ก ข่าวและเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน
- การผันอักษรกลาง
- อักษรสูง
- อักษรต่ำ
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ
- คำที่ประวิสรรชนีย์
- คำที่ไม่ประวิชสรรชนีย์
- พูดแสดงความคิดเห็น พูดรายงาน
ท ๑.๑ ป.๓/๑ - การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ
ป.๓/๓-๔ - แผนที่

เวลา
(ชม.)
๑๔

น้ำหนัก
คะแนน
๑๐

๑๔

๑๐

๑๒

๔
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้

๔

อาหารดีชีวีมีสุข

๕

ทำดี....อย่าหวั่นไหว

๖

พลังงานคือชีวิต

๗

ความฝันเป็นจริงได้

มาตรฐานการ
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๓/๒ - แผนภูมิ
ป.๓/๕ - การเขียนบันทึกประจำวัน
ท ๓.๑ ป.๓/๔ - เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก
- เขียนเรื่องจากภาพ
- การฟังรายงาน
-ฟังสัมภาษณ์แล้วพูดตอบคำถาม
- อ่านบทอาขยาน
- อ่านบทร้อยกรองตามที่กำหนด
ท ๑.๑ ป.๓/๑ - ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
ป.๓/๓-๔ ในท้องถิ่นและชุมชน
ป.๓/๖ - การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ท ๒.๑ ป.๓/๒ - การเขียนเรื่องจากคำ ภาพและหัว
ท ๓.๑ ป.๓/๔ เรื่องที่กำหนด
ท ๔.๑ ป.๓/๑ - การแนะนำตนเอง
- การแนะนำสถานที่ในโรงเรียนและ
ในชุมชน
- การแนะนำ/เชิญชวนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เช่น การรักษา
ความสะอาดของร่างกาย
ชนิดของคำ ได้แก่
- คำนาม - คำกิริยา
- คำสรรพนาม
ท ๑.๑ ป.๓/๑ - การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ
ป.๓/๓-๔ - อ่านข่าวและเหตุการณ์ใน
ป.๓/๖ ชีวิตประจำวันในท้องถิ่นและชุมชน
ท ๒.๑ ป.๓/๒ - การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๓/๕ - การเขียนเรื่องจากคำ ภาพ
ท ๓.๑ ป.๓/๔-๕ - การเขียนเรื่องจากภาพ
ท ๔.๑ ป.๓/๑ - การเขียนเรื่องตามหัวข้อที่กำหนด
- การแนะนำตนเอง
- การพูดเล่าเรื่อง
- การตอบคำถาม
ท ๑.๑ ป.๓/๑-๔ - เขียนแสดงความคิดเห็น
ท ๒.๑ ป.๓/๒ - เขียนแผนภาพ
ป.๓/๕ - เขียนโครงเรื่อง
ท ๓.๑ ป.๓/๔ - เขียนอ่านคำพ้องรูป
ท ๔.๑ ป.๓/๑ - เขียนอ่านคำพ้องเสียง
ป.๓/๔ - การอ่านสะกดคำ
- การอ่านแจกลูก
ท ๑.๑ ป.๓/๑ - เขียนแสดงความคิดเห็น
ท ๑.๑ ป.๓/๓-๔ - เขียนแผนภาพ
ท ๒.๑ ป.๓/๒ - เขียนโครงเรื่อง

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๑๒

๑๐

๑๒

๑๐

๑๒

๓

๑๒

๙
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๘

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ป.๓/๕
ท ๓.๑ ป.๓/๔
ท ๔.๑ ป.๓/๑
ป.๓/๔
ป.๓/๗
ภูมิใจภาษาไทยของเรา ท ๑.๑ ป.๓/๑-๔
ป.๓/๖
ท ๒.๑ ป.๓/๒
ป.๓/๕
ท ๓.๑ ป.๓/๑
ป.๓/๔
ท ๔.๑ ป.๓/๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

๙

คิดไปรู้ไป

ท ๑.๑ ป.๓/๑
ป.๓/๓-๔
ป.๓/๖
ท ๒.๑ ป.๓/๒
ป.๓/๕
ท ๓.๑ ป.๓/๑
ป.๓/๔
ท ๔.๑ ป.๓/๑

๑๐

นอกเมือง...ในกรุง

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

๑๑

ส่งข่าว...เล่าเรื่อง

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

สาระการเรียนรู้
- เขียนอ่านคำราชาศัพท์
- การอ่านสะกดคำ
- การอ่านแจกลูก
- ฟังการสัมภาษณ์
- ฟังการรายงานพร้อมตอบคำถาม
-การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียน
-ตัวอักษรไทย
-เขียนแสดงความคิดเห็น
-เขียนเรื่องจากภาพ
-การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- พูดรายงาน
-การอ่านสะกดคำ
-การอ่านแจกคำ
- ฟังการสัมภาษณ์
- ฟังการรายงานพร้อมตอบคำถาม
- เขียนแสดงความคิดเห็น
- เขียนแผนภาพโครงการ
- พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- พูดรายงาน
- การอ่านสะกดคำ
- การแจกลูก
- ฟังการสัมภาษณ์
- ฟังการรายงาน
- ตอบคำถาม
- เขียนแสดงความคิดเห็น
- เขียนแผนภาพโครงการ
- พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- พูดรายงาน
- การอ่านสะกดคำ
- การแจกลูก
- ฟังการสัมภาษณ์
- ฟังการรายงาน
- ตอบคำถาม
- เขียนแสดงความคิดเห็น
- เขียนแผนภาพ โครงการ
- เขียนจดหมาย
- พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- พูดรายงาน
- การอ่านสะกดคำ
- การอ่านแจกลูก
- ฟังการสัมภาษณ์

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๑๒

๓

๑๔

๑๐

๑๔

๔

๑๒

๔
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๑๒

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ประชาธิปไตยใบเล็ก

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

๑๓

ของดีในตำบล

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

๑๔

ธรรมชาติเจ้าเอย

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

๑๕

เล่นทายคำ

ท ๑.๑ ป.๓/๑-๔
ป.๓/๖
ท ๒.๑ ป.๓/๒
ป.๓/๕
ท ๓.๑ ป.๓/๔
ท ๔.๑ ป.๓/๑

๑๖

บันทึกความหลัง

ท ๑.๑ ป.๓/๑
ท ๑.๑ ป.๓/๓-๔
ท ๒.๑ ป.๓/๒

สาระการเรียนรู้
- ฟังการรายงาน
- ตอบคำถาม
- เขียนแสดงความคิดเห็น
- เขียนแผนภาพ โครงการคำกริยา
- พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- พูดรายงาน
- การอ่านสะกดคำ
- การแจกลูก
- ฟังการสัมภาษณ์
- ฟังการรายงาน
- ตอบคำถาม
- เขียนแสดงความคิดเห็น
- เขียนแผนภาพ โครงการคำวิเศษณ์
- พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- พูดรายงาน
- การอ่านสะกดคำ
- การแจกลูก
- ฟังการสัมภาษณ์
- ฟังการรายงาน
- ตอบคำถาม
- เขียนแสดงความคิดเห็น
- เขียนแผนภาพ โครงการ ประโยค
- พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- พูดรายงาน
- การอ่านสะกดคำ
- การแจกลูก
- ฟังการสัมภาษณ์
- ฟังการรายงาน
- ตอบคำถาม
- เขียนแสดงความคิดเห็น
- เขียนแผนภาพ โครงการ การใช้
เครื่องหมายต่างๆ
- พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- พูดรายงาน
- การอ่านสะกดคำ
- การแจกลูก
- ฟังการสัมภาษณ์
- ฟังการรายงาน
- ตอบคำถาม
- เขียนแสดงความคิดเห็น
- เขียนแผนภาพ โครงการ สำนวน
โวหาร คำคล้องจอง

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๑๒

๔

๑๒

๕

๑๒

๔

๑๒

๕

๑๒

๕
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ป.๓/๕
ท ๓.๑ ป.๓/๔
ท ๔.๑ ป.๓/๖
ท ๕.๑ ป.๓/๔

รวม

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๒๐๐

๑๐๐

- พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- พูดรายงาน
- การอ่านสะกดคำ
- การแจกลูก
- ฟังการสัมภาษณ์
- ฟังการรายงาน
- ตอบคำถาม
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และ
ความคิดเพื่อนำไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. อธิบายความหมายของคำ
ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่
อ่าน
๓. อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่
กำหนดและตอบคำถามจาก
เรื่องที่อ่าน
๔. แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
ที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
๖. สรุปความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจอย่างสม่ำเสมอและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่าน
๘. มีมารยาทในการอ่าน

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑
ใช้กระบวนการเขียน
เขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ
และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูล
สารสนเทศและ
รายงานการศึกษา

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึง่ บรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้
ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนา
งานเขียน
๔. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ
๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและ
บิดามารดา

ผลการวิเคราะห์
๑. การอ่านออกเสียงและการ
บอกความหมายของบทร้อย
แก้วและบทร้อยกรองที่
ประกอบด้วย
- คำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ
- คำประสม
- อักษรย่อและเครื่องหมาย
วรรคตอน
- ประโยคที่มีสำนวนเป็นคำ
พังเพย สุภาษิต ปริศนาคำทาย
และเครื่องหมายวรรคตอน
๒. การอ่านบทร้อยกรองเป็น
ทำนองเสนาะ
๓. การอ่านจับใจความจากสื่อ
ต่างๆ เช่น
- เรื่องสั้น ๆ
- เรื่องเล่าจากประสบการณ์
- นิทานชาดก
- บทความ
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
- ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
- สารคดีและบันเทิงคดี
๔. การอ่านหนังสือตามความ
สนใจ เช่น หนังสือที่นักเรียน
สนใจและเหมาะสมกับวัย
หนังสือที่ครูและนักเรียน
กำหนดร่วมกัน
๕. มารยาทในการอ่าน
๑. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒. การเขียนสื่อสาร เช่น
- คำขวัญ
- คำแนะนำ
๓. การนำแผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิดไปพัฒนา
งานเขียน
๔. การเขียนย่อความจากสื่อ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
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สาระ/มาตรฐาน
ค้นคว้าอย่าง มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
๖. เขียนบันทึกและเขียน
รายงานจากการศึกษาค้นคว้า
๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๘. มีมารยาทในการเขียน

สาระที่ ๓ การฟัง
การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑
สามารถเลือกฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ
และพูดแสดงความรู้
ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค์

๑. จำแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
๒. พูดสรุปความจากการฟัง
และดู
๓. พูดแสดงความรู้ ความ
คิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดู
๔. ตั้งคำถามและตอบคำถาม
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู
และการสนทนา
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด

สาระที่ ๔ หลักการ
ใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑
เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลัก
ภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิ
ปัญญาทางภาษา และ
รักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ

๑. สะกดคำและบอก
ความหมายของคำในบริบท
ต่างๆ
๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำ
ในประโยค
๓ ใช้พจนานุกรมค้นหา
ความหมายของคำ
๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักภาษา
๕. แต่งบทร้อยกรองและคำ
ขวัญ
๖. บอกความหมายของสำนวน
๗. เปรียบเทียบภาษาไทย

ผลการวิเคราะห์
ต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียง
ประเภทต่างๆ ประกาศ
จดหมาย คำสอน
๕. การเขียนจดหมายถึงเพื่อน
และบิดามารดา
๖. การเขียนบันทึกและเขียน
รายงานจากการศึกษาค้นคว้า
๗. การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ
๘. มารยาทในการเขียน
๑. การจำแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
ในชีวิตประจำวัน
๒. การจับใจความ และการพูด
แสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่
ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น
- เรื่องเล่า
- บทความสั้นๆ
- ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
- โฆษณา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
๓. การรายงาน เช่น
- การพูดลำดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
- การพูดลำดับเหตุการณ์
๔. มารยาทในการฟัง การดู
และการพูด
๑. คำในแม่ ก กา
๒. มาตราตัวสะกด
๓. การผันอักษร
๔. คำเป็นคำตาย
๕. คำพ้อง
๖. ชนิดของคำ ได้แก่
- คำนาม
- คำสรรพนาม
- คำกริยา
- คำวิเศษณ์
๗. การใช้พจนานุกรม
๘. ประโยคสามัญ
- ส่วนประกอบของประโยค

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
มาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

ผลการวิเคราะห์
- ประโยค ๒ ส่วน
- ประโยค ๓ ส่วน
๙. กลอนสี่
๑๐. คำขวัญ
๑๑. สำนวนที่เป็นคำพังเพยและ
สุภาษิต
๑๒. ภาษาไทยมาตรฐาน
๑๓. ภาษาถิ่น
สาระที่ ๕ วรรณคดี ๑. ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้าน ๑. วรรณคดีและวรรณกรรม
และวรรณกรรม
หรือนิทานคติธรรม
เช่น
มาตรฐาน ท ๕.๑
๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่าน
- นิทานพื้นบ้าน
เข้าใจและแสดงความ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
- นิทานคติธรรม
คิดเห็น วิจารณ์
๓. ร้องเพลงพื้นบ้าน
- เพลงพื้นบ้าน
วรรณคดีและ
๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่
- วรรณคดีและวรรณกรรมใน
วรรณกรรมไทยอย่าง กำหนด และบทร้อยกรองที่มี
บทเรียนและตามความสนใจ
เห็นคุณค่าและนำมา คุณค่าตามความสนใจ
๒. เพลงพื้นบ้าน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๓. บทอาขยานและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่า
- บทอาขยานตามที่กำหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๑๔๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ขนมไทยไร้เทียมทาน ท ๑.๑ ป. ๔/๑
ท ๒.๑ ป. ๔/๑
ท ๓.๑ ป. ๔/๑
ท ๔.๑ ป. ๔/๑
ท ๕.๑ ป. ๔/๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

๒

ออมไว้กำไรชีวิต

ท ๑.๑ ป. ๔/๑
ท ๒.๑ ป. ๔/๑
ท ๓.๑ ป. ๔/๑
ท ๔.๑ ป. ๔/๑
ท ๕.๑ ป. ๔/๑

๓

การผจญภัยของสุด
สาคร

ท ๑.๑ ป. ๔/๑-๔
ป. ๔/๖
ท ๒.๑ ป. ๔/๑-๒
ป. ๔/๗-๘
ท ๓.๑ ป. ๔/๑-๔
ป. ๔/๖
ท ๔.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓-๔
ท ๕.๑ ป. ๔/๑-๒
ป. ๔/๔

สาระการเรียนรู้
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรอง
๒. การอ่านสรุปความ
๓. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึง่ บรรทัด๕.การพูด
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนมไทย
๔. การแต่งประโยคสามัญ๗.การ
อธิบายข้อคิดจากบทอ่านในบทเรียน
๕. มารยาทในการเขียน
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง
๒.การสรุปเรื่อง
๓.การสรุปประโยชน์ของการออม
ทรัพย์
๔.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด๕.การปลูกฝัง
คุณลักษณะและวางพื้นฐานความ
ประหยัดอดออม
๖.การแต่งประโยคตามตัวอย่าง
๗.การอธิบายข้อคิดจากบทอ่านใน
บทเรียน
๑.การอ่านออกเสียงบทร้องแก้วและ
บทร้อยกรอง
๒.ศึกษาความหมายของคำใหม่จาก
พจนานุกรม
๓.อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนด
แล้วตอบคำถาม
๔.สรุปความรู้และข้อเท็จจริงจากเรื่อง
ที่อ่าน
๕.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัด
๖.พูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น
๗.แต่งเรื่องตามจินตนาการและเขียน
ถอดความ
๘.มารยาทในการเขียน
๙.สรุปความจากการฟังและดู
๑๐.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

เวลา
(ชม.)
๕

น้ำหนัก
คะแนน
๓

๖

๔

๕

๔
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๔

ผักสมุนไพรใบหญ้ามี ท ๑.๑ ป. ๔/๑-๒
คุณค่าทั้งนั้น
ป. ๔/๖
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๖
ป. ๔/๘
ท ๓.๑ ป. ๔/๒-๓
ป. ๔/๖
ท ๔.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๔-๕
ท ๕.๑ ป. ๔/๓-๔

๕

ภูมิใจมรดกโลก

ท ๑.๑ ป. ๔/๑-๖
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๑-๒
ป. ๔/๖
ป. ๔/๘
ท ๓.๑ ป. ๔/๓
ป. ๔/๕-๖
ท ๔.๑ ป. ๔/๑-๓
ท ๕.๑ ป. ๔/๑

๖

น้ำผึ้งหยดเดียว

ท ๑.๑ ป.๔/๑-๓
ป.๔/๖
ท ๕.๑ ป.๔/๑-๒

๗

ชีวิตที่ถูกเมิน

ท ๑.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๕

สาระการเรียนรู้
๑๑.อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
๑๒.ท่องบทอาขยานตามที่กำหนด
และบทร้อยกรองตามความสนใจ
๑.การอ่านออกเสียงบทร้องแก้วและ
บทร้อยกรอง
๒.มาตราตัวสะกด แม่กน แม่กก แม่
กด แม่กบ
๓.การแต่งประโยค
๔.คำที่ประวิสรรชนีย์และคำไม่ประ
วิสรรชนีย์
๕.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัด
๖.การใช้ไม้ยมก
๗.การแต่งคำกลอนสี่
๘.มารยาทในการเขียน
๙.พูดสรุปความจากการฟังและดู
๑๐.ท่องบทอาขยานตามที่กำหนด
และบทร้อยกรองตามความสนใจ
๑.อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
๒.ตอบคำถามและสรุปข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่าน
๓.จัดทำแผนการเดินทางไปท่องเที่ยว
โดยระดมความคิดในกลุ่ม
๔.อ่านคำที่มีอักษรนำ
๕.อ่านเขียนคำที่มีเครื่องหมายการันต์
และจำแนกคำที่ผันวรรณยุกต์
๖.วิเคราะห์คำเป็นคำตาย
๗.การแต่งคำคล้องจอง
๘.วิเคราะห์ข่าวสารเหตุการณ์
ประจำวัน
-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรอง
-อธิบายความหมาย
-อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
-ระบุข้อคิดจากนิทาน
-อธิบายข้อคิดจากการอ่าน
-อ่านออกเสียง
-วิเคราะห์แสดง

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๘

๕

๘

๕

๖

๓

๗

๕
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๔/๔
ท ๓.๑ป.๔/๕
ท ๔.๑ ป.๔/๒

๘

โอม! พินิจมหา
พิจารณา

ท ๑.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๔
ป.๕/๗
ท ๒.๑ ป.๕/๓
ป.๕/๖
ป.๕/๘

๙

ระบำสายฟ้า

ท ๑.๑ ป.๒/๑-๒
ท ๕.๑ ป.๒/๑-๓

๑๐

แรงพิโรธจาก
ฟ้าดิน

ท ๑.๑ ป.๔/๑-๔
ป.๔/๘
ท ๒.๑ ป.๔/๑

๑๑

ไวรัสวายร้าย

ท ๑.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๗
ท ๒.๑ ป.๔/๔
ท ๓.๑ ป.๔/๓

๑๒

เรื่องเล่าจากพัทลุง

ท ๑.๑ ป.๒/๑-๒
ท ๕.๑ ป.๒/๑-๒

๑๓

สนุกสนานกับการ

ท ๑.๑ ป.๕/๑-๒

สาระการเรียนรู้
ความคิดเห็น
-เขียนย่อความจากเรื่อง
-มีมารยาทในการฟัง
ดู การพูด
-จำแนกส่วนประกอบ
-อ่านออกเสียง
-แยกแยะข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น
-อ่านหนังสือตาม
ความสนใจ
-เขียนแผนภาพ
-เขียนจดหมาย
-เขียนเรื่องตามจินตนาการสร้างสรรค์
-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรอง
-อธิบายความหมาย
โดยนัย
-ระบุข้อคิดที่ได้
จากการอ่าน
-ร้องบทร้องเล่น
-ท่องจำบทอาขยาน
-อ่านออกเสียง
-อธิบายความหมายของคำและ
ประโยค
-ตั้งคำถามและตอบคำถาม
-ระบุใจความสำคัญ
-มีมารยาทในการอ่าน
-คัดลายมือ
-อ่านออกเสียง
-อ่านเรื่องที่มีคุณค่า
ที่น่าสนใจ
-แยกแยะข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น
-วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
จากเรื่องที่ฟังและดู
-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรอง
-อธิบายความหมายโดนนัย
-ระบุข้อคิดที่ได้จาก
การอ่าน
-ร้องบทร้องเล่น
-อ่านออกเสียง

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๗

๕

๕

๔

๕

๓

๕

๓

๕

๓

๑๐

๕
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เล่น

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ป.๕/๔
ป.๕/๗
ท ๒.๑ ป.๕/๑-๒
ท ๔.๑ ป.๕/๗

๑๔

หนูเอยจะบอกให้

ท ๑.๑ ป.๔/๑-๒
ป.๔/๗
ท ๕.๑ ป.๔/๕
ป.๔/๘

๑๕

ดวงจันทร์ของ
ลำเจียก

ท ๑.๑ ป.๔/๑-๒
ป.๔/๔
ท ๕.๑ ป.๔/๑

๑๖

คนดีศรีโรงเรียน

ท ๑.๑ ป.๔/๑-๒
ป.๔/๗
ท ๓.๑ ป.๕/๓

๑๗

อ่านคิดวิเคราะห์
เรื่อง “จังหวัด
อุตรดิตถ์”

ท ๑.๑ ป.๔/๑-๔
ป.๔/๖
ท ๒.๑ ป.๔/๘
ท ๕.๑ ป.๔/๒

๑๘

สารพิษใน
ชีวิตประจำวัน

ท ๑.๑ ป.๔/๑-๒
ป.๔/๔
ป.๔/๗
ท ๒.๑ ป.๔/๒
ท ๓.๑ ป.๔/๓

สาระการเรียนรู้
-อธิบายความหมายคำ
ประโยค
-แยกแยะข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น
-อ่านหนังสือที่มีคุณค่า
ที่สนใจ
-คัดลายมือ
-เขียนสื่อสารโดยใช้
คำถูกต้อง
-ใช้สำนวน
-อ่านออกเสียง
-อธิบายความหมายคำ ประโยค
-อ่านหนังสือที่มีคุณค่าที่สนใจ
-เขียนย่อความ
-เขียนเรื่องตามจินตนาการ
-อ่านออกเสียง
-อธิบายความหมายคำ ประโยค
-แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
-สรุปเรื่องจากวรรณคดี
-อ่านออกเสียง
-อธิบายความหมายคำ ประโยค
-อ่านหนังสือที่มีคุณค่าที่สนใจ
-พูดแสดงความรู้
๏ การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ
โดยบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง จังหวัดอุตรดิตถ์” ได้แก่
- ตำนานเมืองลับแล
- ตำนานวัดพระแท่นศิลาอาสน์
- ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์
- ประวัติพระยาพิชัยดาบหักในวัย
เยาว์
- เพลงอุตรดิตถ์เมืองงาม
- เพลงพระยาพิชัยดาบหัก
- บทกลอนของดีอำเภอลับแล
- บทกลอนของดีอำเภอทองแสนขัน
-อ่านออกเสียง
-อธิบายความหมายคำ ประโยค
-แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
-อ่านหนังสือที่มีคุณค่าที่สนใจ
-เขียนสื่อสารโดยใช้คำให้ถูกต้อง
-วิเคราะห์ความน่าเชื่อถืออย่างมี
เหตุผล

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๗

๔

๕

๔

๖

๔

๒๐

๘

๖

๔
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔/๑-๒
ป.๔/๔
ท ๒.๑ ป.๔/๓
ท ๕.๑ป.๔/๑-๒

๑๙

ห้องสมุดป่า

๒๐

กระดาษนี้มีที่มา

ท ๑.๑ ป.๔/๑-๒
ป.๔/๗
ท ๒.๑ ป.๔/๕
ป.๔/๗
ท ๓.๑ ป.๔/๕

๒๑

อย่างนี้ดีควรทำ

ท ๑.๑ ป.๔/๑-๔
ท ๓.๑ ป.๔/๑-๒

๒๒

เที่ยวเมืองพระร่วง

ท ๑.๑ ป.๔/๑-๒
ป.๔/๔
ป.๔/๗
ท ๕.๑ ป.๔/๔

๒๓

รักที่คุ้มภัย

๒๔

ธรรมชาตินี้มีคุณ

ท ๑.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๔
ป.๔/๖
ท ๒.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๓
ท ๓.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๓-๔
ท ๔.๑ ป.๔/๓
ป.๔/๗
ท ๕.๑ ป.๔/๒
ท ๑.๑ ป.๔/๑-๒
ป.๔/๘
ท ๔.๑ ป.๔/๑-๓

รวม

สาระการเรียนรู้
-อ่านออกเสียง
-อธิบายความหมายคำ ประโยค
-แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
-เขียนแผนภาพ
-สรุปเรื่อง
-ระบุความรู้และข้อคิด
อ่านออกเสียง
-อธิบายความหมายคำ ประโยค
-อ่านหนังสือที่มีคุณค่าที่สนใจ
-เขียนย่อความ
-กรอกแบบรายการต่างๆ
-รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
-อ่านออกเสียง
-อธิบายความหมายคำ ประโยค
-อธิบายความหมายโดยนัย
-แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
-จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
-พูดสรุปความจากการฟังและการดู
-อ่านออกเสียง
-อธิบายความหมายคำ ประโยค
-แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
-อ่านหนังสือที่มีคุณค่าที่สนใจ
-ท่องจำบทอาขยาน
-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรอง
-แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน
-สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
-คัดลายมือตัวบรรจง
-ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมาย
-การเขียนแผนภาพ
-ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรอง
-อธิบายความหมาย
-มีมารยาทในการอ่าน
-สะกดคำและบอกความหมายของคำ
-ระบุชนิดและหน้าที่ของคำ
-ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมาย

เวลา
(ชม.)
๕

น้ำหนัก
คะแนน
๔

๖

๔

๖

๔

๕

๓

๖

๕

๖

๔

๑๖๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๕
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และ
ความคิดเพื่อนำไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. อธิบายความหมายของคำ
ประโยคและข้อความที่เป็นการ
บรรยาย และการพรรณนา
๓. อธิบายความหมายโดยนัย
จากเรื่องที่อ่านอย่าง
หลากหลาย
๔. แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๕. วิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อ
นำไปใช้ ในการดำเนินชีวิต
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย
คำสั่งข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม
๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจอย่างสม่ำเสมอและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่าน
๘. มีมารยาทในการอ่าน

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
๑. การอ่านจับใจความจากสื่อ ศาสน์ กษัตริย์
ต่างๆ เช่น
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
- วรรณคดีในบทเรียน
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
- บทความ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
- บทโฆษณา
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ความเป็นไทย
- ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน ๖. มีระเบียบวินัย
๒. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ๗. มีความรับผิดชอบ/
คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติ
มุ่งมั่นในการทำงาน
ตาม เช่น
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
- การใช้พจนานุกรม
เรียนรู้
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
- การอ่านฉลากยา
- คู่มือและเอกสารของโรงเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
- ข่าวสารทางราชการ
๓. การอ่านหนังสือตามความ
สนใจ เช่น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียน
กำหนดร่วมกัน
๔. มารยาทในการอ่าน
ทำอะไรได้
๑. สามารถการอ่านจับใจความ
จากสื่อต่างๆ เช่น
- วรรณคดีในบทเรียน
- บทความ
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
- ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
๒. สามารถการอ่านงานเขียน
เชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ
และปฏิบัติตาม เช่น
- การใช้พจนานุกรม
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- การอ่านฉลากยา
- คู่มือและเอกสารของโรงเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
- ข่าวสารทางราชการ
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑
ใช้กระบวนการเขียน
เขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ
และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูล
สารสนเทศและ
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่าง มี
ประสิทธิภาพ

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด และครึง่ บรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้
ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนา
งานเขียน
๔. เขียนย่อความจากเรื่องที่
อ่าน
๕. เขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง
และญาติ
๖. เขียนแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
๗. กรอกแบบรายการต่างๆ
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๙. มีมารยาทในการเขียน

ผลการวิเคราะห์
๓. สามารถการอ่านหนังสือตาม
ความสนใจ เช่น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียน
กำหนดร่วมกัน
๔. มารยาทในการอ่าน
รู้อะไร
๑. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและ ครึง่ บรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒. การเขียนสื่อสาร เช่น
- คำขวัญ
- คำอวยพร
- คำแนะนำและคำอธิบายแสดง
ขั้นตอน
๓. การนำแผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิดไปพัฒนา
งานเขียน
๔. การเขียนย่อความจากสื่อ
ต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียง
ประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้ง
ความ แถลงการณ์ จดหมาย คำ
สอน โอวาท คำปราศรัย
๕. การเขียนจดหมายถึง
ผู้ปกครองและญาติ
๖. การเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น
๗. การกรอกแบบรายการ
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน
- ธนาณัติ
- แบบฝากส่งพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ์
๘. การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ
๙. มารยาทในการเขียน
ทำอะไรได้
๑. สามารถการคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดและ ครึง่
บรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย
๒. สามารถการเขียนสื่อสาร
เช่น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

สาระที่ ๓ การฟัง
การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑
สามารถเลือกฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ
และพูดแสดงความรู้
ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
- คำขวัญ
- คำอวยพร
- คำแนะนำและคำอธิบายแสดง
ขั้นตอน
๓. การนำแผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิดไปพัฒนา
งานเขียน
๔. การเขียนย่อความจากสื่อ
ต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียง
ประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้ง
ความ แถลงการณ์ จดหมาย คำ
สอน โอวาท คำปราศรัย
๕. การเขียนจดหมายถึง
ผู้ปกครองและญาติ
๖. การเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น
๗. การกรอกแบบรายการ
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน
- ธนาณัติ
- แบบฝากส่งพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ์
๘. การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ
๙. มารยาทในการเขียน
๑. พูดแสดงความรู้ ความ
รู้อะไร
คิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่อง ๑. การจับใจความ และการพูด
ที่ฟังและดู
แสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่
๒. ตั้งคำถามและตอบคำถาม
ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู - เรื่องเล่า
๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก - บทความ
เรื่อง ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็น - โฆษณา
ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การ - สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดู และการสนทนา
๒. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
๕. มีมารยาทในการฟัง การดู
จากเรื่องที่ฟังและดูใน
และการพูด
ชีวิตประจำวัน
๓. การรายงาน เช่น
- การพูดลำดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
- การพูดลำดับเหตุการณ์
๔. มารยาทในการฟัง การดู
และการพูด
ทำอะไรได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

สาระที่ ๔ หลักการ
ใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑
เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลัก
ภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิ
ปัญญาทางภาษา และ
รักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
๑. สามารถการจับใจความ และ
การพูดแสดงความรู้ ความคิดใน
เรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ
เช่น
- เรื่องเล่า
- บทความ
- ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
- โฆษณา
- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
จากเรื่องที่ฟังและดูใน
ชีวิตประจำวัน
๓. การรายงาน เช่น
- การพูดลำดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
- การพูดลำดับเหตุการณ์
๔. สามารถมารยาทในการฟัง
การดู และการพูด
๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำ รู้อะไร
ในประโยค
๑. ชนิดของคำ ได้แก่
๒. จำแนกส่วนประกอบของ
- คำบุพบท
ประโยค
- คำสันธาน
๓. เปรียบเทียบภาษาไทย
- คำอุทาน
มาตรฐานกับภาษาถิ่น
๒. ประโยคและส่วนประกอบ
๔. ใช้คำราชาศัพท์
ของประโยค
๕. บอกคำภาษาต่างประเทศใน ๓. ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาไทย
๔. ภาษาถิ่น
๖. แต่งบทร้อยกรอง
๕. คำราชาศัพท์
๗. ใช้สำนวนได้ถูกต้อง
๖. คำที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ
๗. กาพย์ยานี ๑๑
๘. สำนวนที่เป็นคำพังเพยและ
สุภาษิต
ทำอะไรได้
๑. ชนิดของคำ ได้แก่
- คำบุพบท
- คำสันธาน
- คำอุทาน
๒. ประโยคและส่วนประกอบ
ของประโยค
๓. ภาษาไทยมาตรฐาน
๔. ภาษาถิ่น
๕. คำราชาศัพท์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระที่ ๕ วรรณคดี
และวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑
เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่อ่าน
๒. ระบุความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมทีส่ ามารถนำไปใช้
ในชีวิตจริง
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรม
๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ

ผลการวิเคราะห์
๖. คำที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ
๗. กาพย์ยานี ๑๑
๘. สำนวนที่เป็นคำพังเพยและ
สุภาษิต
รู้อะไร
๑.วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น
- นิทานพื้นบ้าน
- นิทานคติธรรม
- เพลงพื้นบ้าน
- วรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียนและตามความสนใจ
๒. บทอาขยานและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่า
- บทอาขยานตามที่กำหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ
ทำอะไรได้
๑.วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น
- นิทานพื้นบ้าน
- นิทานคติธรรม
- เพลงพื้นบ้าน
- วรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียนและตามความสนใจ
๒. บทอาขยานและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่า
- บทอาขยานตามที่กำหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๑๕๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

๑

ฉันคือใคร

๒

ฟ้าใสใจกระจก

๓

กำเนิดผิดพ้นคน
ทั้งหลาย

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๕/๔-๕
ท ๒.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๓
ท ๓.๑ ป.๕/๑-๓
ป.๕/๕
ท ๔.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๓
ท ๕.๑ ป.๕/๑-๓

สาระการเรียนรู้

๑.๑ การอ่านในใจ บทเรียนฉันคือใคร
๑.๒ การอ่านในใจบทเรียน ควายหงาน
กับผักหวานป่า
๑.๓ การวิเคราะห์โครงเรื่อง ฉันคือใคร
๑.๔ การวิเคราะห์โครงเรื่อง ควายหงาน
กับผักหวานป่า
๑.๕ รู้จักคำพร้อมนำใช้
๑.๖ เรียนรู้เรื่องคำนาม
๑.๗ เรียนรู้คำสรรพนาม
๑.๘ การเล่านิทานและการเขียนนิทาน
๑.๙ การอ่านออกเสียง และการเขียน
สะกดคำ
๑.๑๐ การอ่านออกเสียงและการเขียน
สะกดคำ
๑.๑๑ การอ่านบทร้อยกรอง
๑.๑๒ การแสดงความคิดเห็นใน
บทเรียน
ท ๑.๑ ป.๕/๓ ๒.๑ การอ่านในใจบทเรียน “ฟ้าใสใจ
ป.๕/๕ กระจก”
ท ๒.๑ ป.๕/๓ ๒.๒ การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง “ชาย
ป.๕/๖ ห้องทึบกับหน้าต่างหนึ่งบาน”
ท ๓.๑ ป.๕/๑-๒ ๒.๓ การวิเคราะห์โครงเรื่อง ฟ้าใสใจ
ป.๕/๔ กระจก
ท ๔.๑ ป.๕/๑ ๒.๔ การวิเคราะห์โครงเรื่อง ชายห้อง
ป.๕/๖ ทึบกับหน้าต่างหนึ่งบาน
ท ๕.๑ ป.๕/๑-๓ ๒.๕ รู้จักคำพร้อมนำใช้
๒.๖ รู้จักคำกริยา
๒.๗ การเล่านิทานและการเขียนนิทาน
จากแผนภาพ
๒.๘ การอ่านออกเสียงและการเขียน
สะกดคำ
๒.๙ การอ่านออกเสียงและการเขียน
สะกดคำ
๒.๑๐ การแต่งบทร้อยกรอง
๒.๑๑ การแสดงความคิดเห็นใน
บทเรียน
ท ๑.๑ ป.๕/๑ ๓.๑ การอ่านในใจบทเรียน
ป.๕/๓ ๓.๒ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

เวลา
(ชม.)
๙

น้ำหนัก
คะแนน
๕

๙

๕

๙

๕
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ป.๕/๘
ท ๒.๑ ป.๕/๓-๔
ป.๕/๙
ท ๓.๑ ป.๕/๑-๓
ป.๕/๕
ท ๔.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๔
ท ๕.๑ ป.๕/๑-๓

๔

ฝนตกซกซกไหล

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

๕

ดอกไม้สีขาว

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

๖

กระเช้าของนางสีดา

ท ๑.๑ ป.๕/๗-๘
ท ๒.๑ ป.๕/๘-๙
ท ๓.๑ ป.๕/๑-๓
ป.๕/๕
ท ๔.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๗
ท ๕.๑ ป.๕/๑-๓

สาระการเรียนรู้
๓.๓ เรียนรู้คำพร้อมนำไปใช้
๓.๔ การอ่านออกเสียงบทเรียน
๓.๕ เรียนรู้กลอนสุภาพ
๓.๖ การอ่านกลอนบทละคร
๓.๗ การย่อบทละครและวรรณคดี
๓.๘ คำราชาศัพท์
๓.๙ การเขียนคำตามคำบอก
๓.๑๐ การแสดงความคิดเห็นใน
บทเรียน
๔.๑ การอ่านในใจบทเรียน
๔.๒ การอ่านในใจ เรื่อง “ไร่หมุนเวียน
ของ
ปกากะญอ”
๔.๓ การวิเคราะห์โครงเรื่อง
๔.๔ การวิเคราะห์โครงเรื่อง
๔.๕ รู้จักคำพร้อมนำใช้
๔.๖ คำลักษณะนาม
๔.๗ การอ่านออกเสียง และการเขียน
สะกดคำ
๔.๘ การอ่านออกเสียงและการเขียน
สะกดคำ “ไร่หมุนเวียนของปกากะญอ”
๔.๙ การอ่านกลอนลำนำและร้องเพลง
ไทย
๕.๑ การอ่านในใจบทเรียน
๕.๒ การวิเคราะห์โครงเรื่อง
๕.๓ รู้จักคำพร้อมนำใช้
๕.๔ รู้จักคำวิเศษณ์
๕.๕ รู้จักคำขยายที่ใช้ไม้ยมก
๕.๖ การอ่านออกเสียงและการเขียน
สะกดคำ
๕.๗ การแสดงความคิดเห็นในบทเรียน
๖.๑ การอ่านในใจบทเรียน
๖.๒ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๖.๓ เรียนรู้คำพร้อมนำไปใช้
๖.๔ การอ่านออกเสียงบทเรียน
๖.๕ ศึกษาเรียนรู้เรื่องนิทาน
๖.๖ การเล่านิทานและการเขียนนิทาน
จากแผนภาพ
๖.๗ การย่อนิทาน
๖.๘ การใช้พจนานุกรม และการใช้
ห้องสมุด
๖.๙ การอ่านเสริมบทเรียน

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๘

๕

๗

๕

๘

๕
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๗

เรื่องราวบนเส้นทาง

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

๘

ระหว่างเธอกับฉัน

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

๙

มีวิชาเหมือนสินค้า

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

สาระการเรียนรู้
๖.๑๐ การแสดงความคิดเห็นจาก
บทเรียน
๗.๑ การอ่านในใจบทเรียน
๗.๒ การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง “เรื่อง
เล่าจากภูเขาไฟ
๗.๓ การวิเคราะห์โครงเรื่อง “ล่องไพร
๗.๔ การวิเคราะห์โครงเรื่อง
๗.๕ รู้จักคำพร้อมนำใช้
๗.๖ รู้จักคำบุพบท
๗.๗ รู้จักคำสันธาน
๗.๘ การอ่านออกเสียง และการเขียน
สะกดคำ
๗.๙ การอ่านออกเสียง และการเขียน
สะกดคำ
๗.๑๐ การแต่งกลอนลำนำและร้องเพลง
๗.๑๑ การแสดงความคิดเห็นใน
บทเรียน
๘.๑ การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง
ระหว่างเธอกับฉัน
๘.๒ การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง ลูกยาง
เดินทาง
๘.๓ การวิเคราะห์โครงเรื่อง “ ระหว่าง
เธอกับฉัน
๘.๔ การวิเคราะห์โครงเรื่อง “ลูกยาง
เดินทาง”
๘.๕ รู้จักคำพร้อมนำใช้
๘.๖ รู้จักคำอุทานและคำซ้อน
๘.๗ รู้จักการเขียนเรียงความ
๘.๘ การอ่านออกเสียงและการเขียน
สะกดคำ
๘.๙ การอ่านออกเสียง และการเขียน
สะกดคำ
๘.๑๐ การอ่านกลอนลำนำ
๘.๑๑ การแสดงความคิดเห็นใน
บทเรียน
๙.๑ การอ่านในใจบทเรียน
๙.๒ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๙.๓ เรียนรู้คำพร้อมนำไปใช้
๙.๔ การอ่านออกเสียงและเขียนตามคำ
บอก
๙.๕ การเขียนเรียงความ
๙.๖ การเขียนย่อความ

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๘

๕

๘

๕

๘

๕
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑๐

พ่อค้าจากเมาะตะมะ

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

๑๑

จากผาแต้มสู่...อียิปต์

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

๑๒

สีสันและอุปสรรค

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

สาระการเรียนรู้
๙.๗ การอ่านและการแต่งกาพย์ยานี
๑๑
๙.๘ การอ่านบทร้อยกรอง“วิชาเหมือน
สินค้า”
๙.๙ สำนวนภาษา
๙.๑๐ ข้อคิดเห็นจากบทเรียน
๑๐.๑ การอ่านในใจบทเรียน
๑๐.๒ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๑๐.๓ เรียนรู้คำพร้อมนำไปใช้
๑๐.๔ การอ่านออกเสียงบทเรียน
๑๐.๕ เรียนรู้โวหารในวรรณคดี
๑๐.๖ การย่อความ
๑๐.๗ การพูดอธิบายเหตุผล และการ
เลือกใช้คำ
๑๐.๘ การเขียนบรรยาย
๑๐.๙ คำราชาศัพท์
๑๐.๑๐ ข้อคิดเห็นจากบทเรียน
-การอ่านคำยากในบทเรียน
-การอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
-การอ่านในใจและตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม
-การเขียน/คัดคำยากและหา
ความหมายในบทเรียน
-การเขียนสรุปใจความจากเรื่อง จากผา
แต้มสู่...อียิปต์
-การเขียนเล่าเรื่อง เล่าเหตุการณ์
-การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
-การพูดสนทนาจากเรื่องที่ฟัง/ดูจากสื่อ
ต่างๆ
-การเขียน/อ่านเลขไทย
-อ่านเสริมท้ายบทเรียน
๑๒.๑ การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง สีสัน
และอุปสรรค
๑๒.๒ การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง
ดอกไม้จำแลง
๑๒.๓ การวิเคราะห์โครงเรื่อง สีสันและ
อุปสรรค
๑๒.๔ รู้จักคำพร้อมนำใช้
๑๒.๕ รู้จักเขียนจดหมายถึงเพื่อน
๑๒.๖ การอ่านออกเสียงและการเขียน
สะกดคำ
๑๒.๗ การอ่านออกเสียง และการเขียน

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๙

๕

๘

๕

๙

๕
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑๓

สะพานรักที่ถักทอ

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

๑๔

คบคนพาล พาลพาไป
หาผิด

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

๑๕

ผู้สานต่อเจตนา

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

๑๖

ปริศนาโพธิ์สามต้น

ท ๑.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๗

สาระการเรียนรู้
สะกดคำ
๑๒.๘ รู้จักสำนวนภาษา
๑๓.๑ การอ่านในใจบทเรียน
๑๓.๒ การวิเคราะห์โครงเรื่อง
๑๓.๓ รู้จักคำพร้อมนำใช้
๑๓.๔ การอ่านออกเสียงและการเขียน
สะกดคำ
๑๓.๕ รู้จักเขียนอภิปราย และสำนวน
ข้อความหมายเปรียบเทียบ
๑๓.๖ การอ่านบท
ร้อยกรอง บทกวีลำนำ
๑๓.๗ การแสดงความคิดเห็นใน
บทเรียน
๑๔.๑ การอ่านในใจบทเรียน
๑๔.๒ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๑๔.๓ เรียนรู้เรื่องคำและนำไปใช้
๑๔.๔ การอ่านออกเสียงบทเรียน
๑๔.๕ การเขียนอธิบายความคิดเชิง
เหตุผล
๑๔.๖ โคลงสีส่ ุภาพ
๑๔.๗ การถอดใจความสำคัญจากโคลง
โลกนิติ
๑๔.๘ การอ่านทำนองเสนาะโคลงโลก
นิติ
๑๔.๙ การอ่านบทร้อยกรอง
๑๔.๑๐ ข้อคิดจากบทเรียน
๑๕.๑ การอ่านในใจบทเรียน
๑๕.๒ การอ่านในใจบทเรียน
๑๕.๓ การวิเคราะห์โครงเรื่อง
๑๕.๔ การวิเคราะห์โครงเรื่อง
๑๕.๕ รู้จักคำพร้อมนำใช้
๑๕.๖ รู้จักประโยคสามัญ
๑๕.๗ การอ่านออกเสียงและการเขียน
สะกดคำ
๑๕.๘ การอ่านออกเสียงและการเขียน
สะกดคำ
๑๕.๙ การอ่านบทร้อยกรองเพลง
พื้นบ้าน
๑๕.๑๐ การแสดงความคิดเห็นใน
บทเรียน
๑๖.๑ การอ่านในใจบทเรียนปริศนาโพธิ์
สามต้น

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๗

๕

๕

๕

๕

๕

๙

๕
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๕/๓
ป.๕/๘
ท ๓.๑ ป.๕/๑-๒
ท ๔.๑ ป.๕/๑-๒
ท ๕.๑ ป.๕/๑-๓

๑๗

เหตุการณ์ในบ้านสวน

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

๑๘

หยาดฝนชโลมใจ

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

สาระการเรียนรู้
๑๖.๒ การอ่านในใจบทเรียน
๑๖.๓ การอ่านในใจบทเรียน สระกับ
สระ
๑๖.๔ การวิเคราะห์โครงเรื่อง สระกับ
สระ
๑๖.๕ การวิเคราะห์โครงเรื่อง สระกับ
สระ
๑๖.๖ รู้จักคำพ้องรูป
๑๖.๗ รู้จักเครื่องหมายวรรคตอนและ
อักษรย่อ
๑๖.๘ การอ่านออกเสียง และการเขียน
สะกดคำ
๑๖.๙ การอ่านออกเสียงและการเขียน
สะกดคำ สระกับสระ
๑๖.๑๐ การอ่านบทร้อยกรอง
๑๖.๑๑ การแสดงความคิดเห็นใน
บทเรียน
๑๗.๑ การอ่านในใจบทเรียน
๑๗.๒ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๑๗.๓ เรียนรู้เรื่องคำและนำไปใช้
๑๗.๔ การอ่านออกเสียงบทเรียน
๑๗.๕ อ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ
๑๗.๖ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
๑๗.๗ การเขียนคำตามคำบอก
๑๗.๘ ข้อคิดจากบทเรียน
๑๘.๑ การอ่านในใจบทเรียน “หยาดฝน
ชโลมใจ”
๑๘.๒ การอ่านในใจบทเรียน “เจ้าชาย
แตงโม”
๑๘.๓ การวิเคราะห์โครงเรื่อง หยาดฝน
ชโลมใจ
๑๘.๔ การวิเคราะห์โครงเรื่อง เจ้าชาย
แตงโม
๑๘.๕ รู้จักคำพร้อมนำใช้
๑๘.๖ รู้จักใช้คำราชาศัพท์
๑๘.๗ รู้จักใช้สำนวนสุภาษิต
๑๘.๘ การอ่านออกเสียง และการเขียน
สะกดคำ
๑๘.๙ เรื่องการอ่านออกเสียงและการ
เขียนสะกดคำ เจ้าชายแตงโม
๑๘.๑๐ การอ่านบทร้อยกรอง “สู่หวัง..
สืบแวว”

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๘

๕

๙

๕
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑๙

วัยใสวัยสร้าง

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

๒๐

ด้วยไทยล้วนหมายรัก
สามัคคี

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

รวม

สาระการเรียนรู้
๑๘.๑๑ การแสดงความคิดเห็นใน
บทเรียน
๑๙.๑ การอ่านในใจบทเรียน“วัยใสวัย
สร้าง”
๑๙.๒ การอ่านในใจบทเรียนพญาคัน
คาก
๑๙.๓ การวิเคราะห์โครงเรื่อง วัยใส วัย
สร้าง
๑๙.๔ การวิเคราะห์โครงเรื่อง พญาคัน
คาก
๑๙.๕ รู้จักคำพร้อมนำใช้
๑๙.๖ รู้จักคำพ้องเสียง
๑๙.๗ เรียนรู้เรื่อง กลอนสี่
๑๙.๘ เรียนรู้เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑
๑๙.๙ เรียนรู้ กลอนสุภาพ
๑๙.๑๐ การอ่านออกเสียง และการ
เขียนสะกดคำ
๑๙.๑๑ เรื่องการอ่านออกเสียงและการ
เขียนสะกดคำ พญาคันคาก
-การอ่านบทร้อยกรองและบทกวี
-การแสดงความคิดเห็นในบทเรียน
๒๐.๑ การอ่านในใจบทเรียน
๒๐.๒ การอ่านในใจบทเรียนและตอบ
คำถาม
๒๐.๓ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๒๐.๔ เรียนรู้เรื่องคำและนำไปใช้
๒๐.๕ การอ่านออกเสียงบทเรียน
๒๐.๖ การเขียนเรื่องใหม่สร้างสรรค์
๒๐.๗ สำนวนภาษา (สำนวนชวนคิด)
๒๐.๘ เพลงชาติไทย
๒๐.๙ การเขียนจดหมาย
๒๐.๑๐ ข้อคิดจากบทเรียน

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๙

๕

๘

๕

๑๖๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และ
ความคิดเพื่อนำไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. อธิบายความหมายของคำ
ประโยคและข้อความที่เป็น
โวหาร
๓. อ่านเรื่องสั้นๆ อย่าง
หลากหลาย โดยจับเวลาแล้ว
ถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๔. แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๕. อธิบายการนำความรู้และ
ความคิด จากเรื่องที่อ่านไป
ตัดสินใจแก้ปัญหา ในการ
ดำเนินชีวิต
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย
คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติ
ตาม
๗. อธิบายความหมายของ
ข้อมูล จากการอ่านแผนผัง
แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ
๘. อ่านหนังสือตามความสนใจ
และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ
๙. มีมารยาทในการอ่าน

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
๑. การอ่านออกเสียงและการ
บอกความหมายของบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรอง ประกอบด้วย
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ
- คำที่มีตัวการันต์
- คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรค
ตอน
- วัน เดือน ปีแบบไทย
- ข้อความที่เป็นโวหารต่างๆ
- สำนวนเปรียบเทียบ
๒. การอ่านบทร้อยกรองเป็น
ทำนองเสนาะ
๓. การอ่านจับใจความจากสื่อ
ต่างๆ เช่น
- เรื่องสั้น ๆ
- นิทานและเพลงพื้นบ้าน
- บทความ
- พระบรมราโชวาท
- สารคดี
- เรื่องสั้น
- งานเขียนประเภทโน้มน้าว
- บทโฆษณา
- ข่าว และเหตุการณ์สำคัญ
๔. การอ่านเร็ว
๕. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย
คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม
- การใช้พจนานุกรม
- การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม
- ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียน และการใช้สถานที่
สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น
๖. การอ่านข้อมูลจากแผนผัง
แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ
๗. การอ่านหนังสือตามความ
สนใจ เช่น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียน
กำหนดร่วมกัน
๘. มารยาทในการอ่าน
ทำอะไรได้
๑. สามารถการอ่านออกเสียง
และการบอกความหมายของบท
ร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง
ประกอบด้วย
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ
- คำที่มีตัวการันต์
- คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรค
ตอน
- วัน เดือน ปีแบบไทย
- ข้อความที่เป็นโวหารต่างๆ
- สำนวนเปรียบเทียบ
๒. สามารถอ่านบทร้อยกรองเป็น
ทำนองเสนาะ
๓. สามารถอ่านจับใจความจาก
สื่อต่างๆ เช่น
- เรื่องสั้น ๆ
- นิทานและเพลงพื้นบ้าน
- บทความ
- พระบรมราโชวาท
- สารคดี
- เรื่องสั้น
- งานเขียนประเภทโน้มน้าว
- บทโฆษณา
- ข่าว และเหตุการณ์สำคัญ
๔. สามารถอ่านเร็ว
๕. สามารถอ่านงานเขียนเชิง
อธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และ
ปฏิบัติตาม
- การใช้พจนานุกรม
- การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม
- ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียน และการใช้สถานที่
สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น
๖. สามารถอ่านข้อมูลจากแผนผัง
แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ
๗. สามารถอ่านหนังสือตามความ

155
สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑
ใช้กระบวนการเขียน
เขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ
และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูล
สารสนเทศและ
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่าง มี
ประสิทธิภาพ

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด และครึง่ บรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้
ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิดเพื่อใช้
พัฒนางานเขียน
๔. เขียนเรียงความ
๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่
อ่าน
๖. เขียนจดหมายส่วนตัว
๗. กรอกแบบรายการต่างๆ
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
และสร้างสรรค์
๙. มีมารยาทในการเขียน

ผลการวิเคราะห์
สนใจ เช่น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียน
กำหนดร่วมกัน
๘.มารยาทในการอ่าน
รู้อะไร
๑. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและ ครึง่ บรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒. การเขียนสื่อสาร เช่น
- คำขวัญ
- คำอวยพร
- ประกาศ
๓. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิด
๔. การเขียนเรียงความ
๕. การเขียนย่อความจากสื่อ
ต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียง
ประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้ง
ความ แถลงการณ์ จดหมาย คำ
สอน โอวาท คำปราศรัย สุนทร
พจน์ รายงาน ระเบียบ คำสั่ง
๖. การเขียนจดหมายส่วนตัว
- จดหมายขอโทษ
- จดหมายแสดงความขอบคุณ
- จดหมายแสดงความเห็นใจ
- จดหมายแสดงความยินดี
๗. การกรอกแบบรายการ
- แบบคำร้องต่างๆ
- ใบสมัครศึกษาต่อ
- แบบฝากส่งพัสดุและ
ไปรษณียภัณฑ์
๘. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
และสร้างสรรค์
๙. มารยาทในการเขียน
ทำอะไรได้
๑. สามารถคัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดและ ครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒. สามารถเขียนสื่อสาร เช่น
- คำขวัญ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

สาระที่ ๓ การฟัง
การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑
สามารถเลือกฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ
และพูดแสดงความรู้
ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
- คำอวยพร
- ประกาศ
๓. สามารถเขียนแผนภาพโครง
เรื่องและแผนภาพความคิด
๔. สามารถเขียนเรียงความ
๕. สามารถเขียนย่อความจากสื่อ
ต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียง
ประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้ง
ความ แถลงการณ์ จดหมาย คำ
สอน โอวาท คำปราศรัย สุนทร
พจน์ รายงาน ระเบียบ คำสั่ง
๖. สามารถเขียนจดหมายส่วนตัว
- จดหมายขอโทษ
- จดหมายแสดงความขอบคุณ
- จดหมายแสดงความเห็นใจ
- จดหมายแสดงความยินดี
๗. สามารถกรอกแบบรายการ
- แบบคำร้องต่างๆ
- ใบสมัครศึกษาต่อ
- แบบฝากส่งพัสดุและ
ไปรษณียภัณฑ์
๘. สามารถเขียนเรื่องตาม
จินตนาการและสร้างสรรค์
๙. มารยาทในการเขียน
๑. พูดแสดงความรู้ ความ
รู้อะไร
เข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ ๑. การพูดแสดงความรู้ ความ
ฟังและดู
เข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟัง
๒. ตั้งคำถามและตอบคำถาม และดูจากสื่อต่างๆ ได้แก่
เชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟังและ - สื่อสิ่งพิมพ์
ดู
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
๒. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
จากการฟังและดูสื่อโฆษณา
จากการฟังและดูสื่อโฆษณา
อย่างมีเหตุผล
๓. การรายงาน เช่น
๔. พูดรายงานเรื่องหรือ
- การพูดลำดับขั้นตอนการ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจาก
ปฏิบัติงาน
การฟัง การดู และการสนทนา - การพูดลำดับเหตุการณ์
๕. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล ๔. การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์
และน่าเชื่อถือ
ต่างๆ เช่น
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู - การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
และการพูด
- การรณรงค์ด้านต่างๆ
- การโต้วาที
๕. มารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

สาระที่ ๔ หลักการ
ใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑
เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลัก
ภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิ
ปัญญาทางภาษา และ
รักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่
ของคำในประโยค
๒. ใช้คำได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล
๓. รวบรวมและบอก
ความหมายของ คำ
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย
๔. ระบุลักษณะของประโยค
๕. แต่งบทร้อยกรอง
๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
สำนวนที่เป็นคำพังเพย และ
สุภาษิต

ผลการวิเคราะห์
ทำอะไรได้
๑. สามารถพูดแสดงความรู้
ความเข้าใจในจุดประสงค์ของ
เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ
ได้แก่
- สื่อสิ่งพิมพ์
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. สามารถวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อ
โฆษณา
๓. สามารถรายงาน เช่น
- การพูดลำดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
- การพูดลำดับเหตุการณ์
๔. สามารถพูดโน้มน้าวใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
- การรณรงค์ด้านต่างๆ
- การโต้วาที
๕. มารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด
รู้อะไร
๑. ชนิดของคำ
- คำนาม
- คำสรรพนาม
- คำกริยา
- คำวิเศษณ์
- คำบุพบท
- คำเชื่อม
- คำอุทาน
๒. คำราชาศัพท์
๓. ระดับภาษา
๔. ภาษาถิ่น
๕. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
๖. กลุ่มคำหรือวลี
๗. ประโยคสามัญ
๘. ประโยครวม
๙. ประโยคซ้อน
๑๐. กลอนสุภาพ
๑๑. สำนวนที่เป็นคำพังเพย และ
สุภาษิต
ทำอะไรได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
๑. ชนิดของคำ
- คำนาม
- คำสรรพนาม
- คำกริยา
- คำวิเศษณ์
- คำบุพบท
- คำเชื่อม
- คำอุทาน
๒. คำราชาศัพท์
๓. ระดับภาษา
๔. ภาษาถิ่น
๕. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
๖. กลุ่มคำหรือวลี
๗. ประโยคสามัญ
๘. ประโยครวม
๙. ประโยคซ้อน
๑๐. กลอนสุภาพ
๑๑. สำนวนที่เป็นคำพังเพย และ
สุภาษิต
สาระที่ ๕ วรรณคดี ๑. แสดงความคิดเห็นจาก
รู้อะไร
และวรรณกรรม
วรรณคดี หรือวรรณกรรมที่
๑. วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น
มาตรฐาน ท ๕.๑
อ่าน
- นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง
เข้าใจและแสดงความ ๒. เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่น และท้องถิ่นอื่น
คิดเห็น วิจารณ์
ตนเอง และนิทานพื้นบ้านของ - นิทานคติธรรม
วรรณคดีและ
ท้องถิ่นอื่น
- เพลงพื้นบ้าน
วรรณกรรมไทยอย่าง ๓. อธิบายคุณค่าของ
- วรรณคดีและวรรณกรรมใน
เห็นคุณค่าและนำมา วรรณคดี และวรรณกรรมที่
บทเรียนและตามความสนใจ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ใน ๒. บทอาขยานและบทร้อยกรอง
ชีวิตจริง
ที่มีคุณค่า
๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่ - บทอาขยานตามที่กำหนด
กำหนด และบทร้อยกรองที่มี - บทร้อยกรองตามความสนใจ
คุณค่าตามความสนใจ
ทำอะไรได้
๑. สามารถอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรม เช่น
- นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง
และท้องถิ่นอื่น
- นิทานคติธรรม
- เพลงพื้นบ้าน
- วรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียนและตามความสนใจ
๒. บทอาขยานและบทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่า

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๑๖๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

๑

ดูละครย้อนคิด

๒

เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา

๓

อ่านป้ายได้สาระ

๔

เรื่องกล้วย ๆ

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๖/๑-๓
ป.๖/๕
ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๙
ท ๓.๑ ป.๖/๑-๒
ป.๖/๖
ท ๔.๑ ป.๖/๑-๒
ท ๕.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๓
ท ๑.๑ ป.๖/๑-๓
ป.๖/๕
ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๙
ท ๓.๑ ป.๖/๑-๒
ป.๖/๖
ท ๔.๑ ป.๖/๑-๒
ท ๕.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๓
ท ๑.๑ ป.๖/๑-๓
ป.๖/๕
ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๙
ท ๓.๑ ป.๖/๑-๒
ป.๖/๖
ท ๔.๑ ป.๖/๑-๒
ท ๕.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๓
ท ๑.๑ ป.๖/๑-๓
ป.๖/๕
ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๙
ท ๓.๑ ป.๖/๑-๒
ป.๖/๖
ท ๔.๑ ป.๖/๑-๒
ท ๕.๑ ป.๖/๑

สาระการเรียนรู้
- การอ่าน เขียน เรียนรู้คำยาก
- การอ่านออกเสียง
- การอ่านในใจ
- พยางค์ คำ
- คำมูล คำประสม
- คำซ้ำ คำซ้อน
- คำควบกล้ำ
- อักษรนำ
- การใช้ไม้ทัณฑฆาต
- การอ่านเสริมบทเรียน
- การอ่าน เขียน เรียนรู้คำยาก
- การอ่านออกเสียง
- การอ่านในใจ
- การอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ
- ความหมายของคำ
- การพูดเพื่อการสื่อสาร
- คำเป็น คำตาย
- ไตรยางศ์
- อักษรคู่ อักษรเดี่ยว
- การอ่านเสริมบทเรียน
- การอ่าน เขียน เรียนรู้คำยาก
- การอ่านออกเสียง
- การอ่านในใจ
- กลุ่มคำ
- ประโยค
- คำที่มาจากภาษาอื่น
- คำคม คำขวัญ
- สำนวนโวหาร
- การสรุปความ
- การอ่านเสริมบทเรียน
- การอ่าน เขียน เรียนรู้คำยาก
- การอ่านออกเสียง
- การอ่านในใจ
- คำนาม
- คำสรรพนาม
- คำกริยา
- ภาษาพูดและภาษาเขียน
- การย่อความ
- การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน

เวลา
(ชม.)
๑๐

น้ำหนัก
คะแนน
๕

๑๐

๕

๑๐

๖

๑๐

๖
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ป.๖/๓

๕

เสวนาพาที
เพื่อนสี่ภาค

ท ๑.๑ ป.๖/๑-๓
ป.๖/๕
ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๙
ท ๓.๑ ป.๖/๑-๒
ป.๖/๖
ท ๔.๑ ป.๖/๑-๒
ท ๕.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๓
ท ๑.๑ ป.๖/๑-๕
ป.๖/๘
ท ๓.๑ ป.๖/๒
ป.๖/๓
ป.๖/๖
ท ๔.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๔
ท ๕.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๓

๖

ภาษาทันสมัย ใน
เทคโนโลยี

๗

กลอนกานท์
จากบ้านสวน

ท ๑.๑ ป.๖/๑-๕
ป.๖/๘
ป.๖/๙
ท ๓.๑ ป.๖/๒-๓
ท ๔.๑ ป.๖/๑-๒
ป.๖/๕
ท ๕.๑ ป.๖/๑

๘

ความฝันของขวัญ

ท ๑.๑ ป.๖/๑-๕
ป.๖/๘
ป.๖/๙
ท ๓.๑ ป.๖/๓
ท ๔.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๔-๕
ท ๕.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๓

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๑๐

๖

๑๐

๖

๑๐

๖

๑๐

๖

- การอ่านเสริมบทเรียน
-คำใหม่ในบทเรียน
-อ่านออกเสียง
-อ่านในใจ
-การฟัง
-วิเคราะห์โครงเรื่อง
-การพูด
-การเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินการอภิปราย
-การเขียนประกาศ
-การเขียนโฆษณา
-อ่านเสริมบทเรียน
-คำใหม่ในบทเรียน
-อ่านออกเสียง
-อ่านในใจ
-การฟัง
-การสนทนา และการพูดโทรศัพท์
-คำวิเศษณ์
-คำบุพบท
-ประโยคสื่อสาร
-การวิเคราะห์โครงเรื่อง
-อ่านเสริมบทเรียน
-คำใหม่ในบทเรียน
-อ่านออกเสียง
-อ่านในใจ
-การฟัง
-วิเคราะห์โครงเรื่อง
-คำคล้องจอง และ บทร้อยกรอง
-คำราชาศัพท์
-กาพย์ยานี๑๑
-กลอนบทละคร
-กลอนเสภา
-คำใหม่ในบทเรียน
-อ่านออกเสียง
-อ่านในใจ
-วิเคราะห์โครงเรื่อง
-คำสันธาน
-คำอุทาน
-ประโยครวม
-ประโยคซ้อน
-กลอนสุภาพ
-อ่านเสริมบทเรียน
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๖/๑-๒
ท ๒.๑ ป.๖/๑-๒
ป.๖/๕
ท.๓.๑ ป.๖/๔-๕
ท.๔.๑ ป.๖/๑
ท ๕.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๓

๙

ครื้นเครง เพลง
พื้นบ้าน

๑๐

ช้อนกลาง
สร้างสุขภาพ

ท.๑.๑ ป.๖/๑-๓
ท.๒.๑ ป.๖/๑-๒
ท.๓.๑ ป.๖/๑-๓
ท.๔.๑ ป.๖/๑-๔
ท ๕.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๓

๑๑

จากผาแต้มสู่...อียิปต์

ท.๑.๑ ป.๖/๑-๓
ท.๒.๑ ป.๖/๑-๒
ท.๓.๑ ป.๖/๑-๓
ท.๔.๑ ป.๖/๑-๔
ท ๕.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๓

๑๒

เสกสรรค์ภาษาโฆษณา ท ๑.๑ ป.๖/๑-๓
จูงใจ
ท ๒.๑ ป.๖/๑-๓
ท ๓.๑ ป.๖/๑-๕
ท ๕.๑ ป.๖/๑

สาระการเรียนรู้
-การอ่านคำยากในบทเรียน
-การอ่านออกเสียงเรื่องครื้นเครงเพลง
พืน้ บ้าน
-การอ่านในใจ และตั้งคำถาม ตอบคำถาม
ตอบ
-การอ่านจับใจความและเขียนสรุปเรื่องย่อ
-การร้องเพลงพื้นบ้าน
-บอกความหมายของเพลงพื้นบ้าน
-การแต่งเพลงพื้นบ้าน
-เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
-อ่านเสริมบทเรียน
-การอ่านคำยากในบทเรียน
-การอ่านออกเสียง
-การอ่านในใจและตั้งคำถาม ตอบคำถาม
-การเขียน /คัดคำยาก และหาความหมาย
คำศัพท์
-การพัฒนาการเขียน/การเขียนเชิง
สร้างสรรค์
-การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์และ
พูดปฏิเสธหรือการโต้แย้ง
-บอกชื่อและเขียนเครื่องหมายวรรคตอน
ได้
-ใช้อักษรย่อ/คำย่อและนำไปแต่งประโยค
ได้
-อ่านเสริมท้ายบทเรียน
-การอ่านคำยากในบทเรียน
-การอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
-การอ่านในใจและตั้งคำถาม ตอบคำถาม
-การเขียน/คัดคำยากและหาความหมาย
ในบทเรียน
-การเขียนสรุปใจความจากเรื่อง จากผา
แต้มสู่...อียิปต์
-การเขียนเล่าเรื่อง เล่าเหตุการณ์
-การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
-การพูดสนทนาจากเรื่องที่ฟัง/ดูจากสื่อ
ต่างๆ
-การเขียน/อ่านเลขไทย
-อ่านเสริมท้ายบทเรียน
-การอ่านคำยากในบทเรียน
-การอ่านออกเสียง
-การอ่านในใจและตั้งคำถาม ตอบคำถาม
-การคัด / เขียนคำยากและหาความหมาย

เวลา
(ชม.)
๑๐

น้ำหนัก
คะแนน
๖

๑๐

๖

๑๐

๖

๑๐

๖
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ป.๖/๓

๑๓

บันทึกของสายชล

ท ๑.๑ ป.๖/๑-๕
ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๒-๖
ท ๓.๑ ป.๖/๑-๒
ท ๕.๑ ป.๖/๑-๔

๑๔

จดหมายจาก
ต่างแดน

ท ๑.๑ ป.๖/๑-๕
ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๓
ป.๖/๕-๖
ท ๕.๑ ป.๖/๑-๔

๑๕

นิทานแสนสนุก

ท ๑.๑ ป.๖/๑-๕
ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๓
ป.๖/๖
ท ๓.๑ ป.๖/๑-๒
ท ๕.๑ ป๖/๑-๔

สาระการเรียนรู้
ในบทเรียน
-การเขียนบทความเพื่อพัฒนางานเขียน
-การพูดในโอกาสต่างๆ
-การพูดโฆษณาและเจรจาต่อรอง
-การพูดโต้วาทีและมารยาทในการโต้วาที
-การดู / การฟังและการนำเสนอข่าว
-อ่านเสริมท้ายบทเรียน
- การอ่านในใจ การอ่าน ออกเสียง
- การเขียนแผนภาพ โครงเรื่อง
- การอ่านเขียนคำ คำยาก ข้อความ
สำนวนในบทเรียน การนำไปใช้
- การใช้คำ กลุ่มคำ สำนวนภาษา การหา
ความหมาย
- การเขียนบันทึก
- การสืบค้นข้อมูลความรู้จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
- การเขียนรายงาน
- การเขียนเรียงความ
- การตีความ สรุปความ
หาข้อคิดจากบทเรียน
- การอ่านเสริมบทเรียน
- การอ่านในใจ การอ่านออกเสียง
- การเขียนแผนภาพ โครงเรื่อง
- การอ่านเขียนคำ คำยาก ข้อความ
สำนวนในบทเรียน การนำไปใช้
- การใช้คำ กลุ่มคำ สำนวนภาษาถูกต้อง
ตามความหมาย
- การเขียนจดหมายส่วนตัว
- การเขียนบทความอย่างสร้างสรรค์
- การเขียนแผนภาพความคิด
- อ่านเขียนคำใหม่ คำยากจากบทอ่าน
เสริมบทเรียน
- การอ่านเสริมบทเรียน
- การอ่านในใจ
การอ่านออกเสียง
- การเขียนแผนภาพ โครงเรื่อง
- การอ่านเขียนคำยาก ข้อความ สำนวน
ในบทเรียน การนำไปใช้
- การใช้คำ กลุ่มคำ การหาความหมาย
ของคำ
- การบอกความหมายและลักษณะของ
หลักการอ่าน การดู การฟังและวิเคราะห์

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๑๐

๖

๑๐

๘

๑๐

๘
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๑๖

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สามสถาบันหลัก
นครา

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๖/๑-๖
ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๓
ป.๖/๖
ป.๖/๘-๙
ท ๓.๑ ป.๖/๑-๒
ป.๖/๔
ป.๖/๖
ท ๕.๑ ป๖/๑-๔

รวม

สาระการเรียนรู้
- การวิเคราะห์นิทาน
เรื่องสั้น
- การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน ที่ดูและที่ฟัง
- การอ่านออกเสียง คัดและเขียนคำ
- การอภิปรายสรุปใจความสำคัญและ
ข้อคิดที่ได้จากบทเรียน
- การอ่านเสริมบทเรียน
- การอ่านในใจ
การอ่านออกเสียง
- การเขียนแผนภาพ โครงเรื่อง
- การอ่านเขียนคำยาก ข้อความ สำนวน
ในบทเรียน การนำไปใช้
- การเลือกใช้คำ กลุ่มคำ สำนวนภาษาได้
ถูกต้องตามความหมาย
- การใช้พจนานุกรม
- การศึกษาค้นคว้าสิง่ ที่ต้องการรู้ ต้องการ
หาคำตอบ
- การอ่านออกเสียง คัด และเขียนคำ
- การอภิปราย สรุปใจความสำคัญและ
ข้อคิดจากบทเรียน
- การอ่านเสริมบทเรียน

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๑๐

๘

๑๖๐

๑๐๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ จำนวน
และพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑
เข้าใจความ
หลากหลายของการ
แสดงจำนวน ระบบ
จำนวน การ
ดำเนินการของจำนวน
ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินการ สมบัติของ
การดำเนินการ และ
นำไปใช้

ตัวชี้วัด
๑. บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ
แสดงสิ่งต่างตามจำนวนที่กำหนด
อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน
๑๐๐ และ ๐
๒. เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน
๑๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย
=≠><
๓. เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน
๑๐๐และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕
จำนวน
๔. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
และ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ
๐
๕. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา
การลบของจำนวนนับไม่เกิน
๑๐๐
และ ๐

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
๑. สามารถอ่าน เขียน
พร้อมบอกตัวเลขฮินดูอา
รบิกและตัวเลขไทยได้
๒. สามารถใช้จำนวนเพื่อ
บอกปริมาณสิ่งของที่ได้จาก
การนับเปรียบเทียบกัน ว่า
สิ่งของใดมีจำนวนมากกว่า
หรือน้อยกว่า เช่น นม ๒
กล่อง กับ สมุด ๑ เล่ม
สิ่งของใดมีจำนวนมากกว่า
กัน
๓. รู้จักความหมายของการ
บวก การลบและการใช้
เครื่องหมาย + - เช่น การ
บวกคือการนับจำนวนมา
รวมกันหรือการเพิ่มจำนวน
การลบคือการลดจำนวนลง
๔. สามารถรู้ค่าจำนวนนับ
บวกลบจำนวนสิ่งของ เช่น
มีส้ม ๕ ผล แบ่งให้น้อง ๒
ผล จะเหลือส้มกีผ่ ล
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น
นำไปซื้อขนมเองได้ และ
ต้องรู้จักค่าจำนวนของ
สิ่งของและค่าของเงิน
๒. สามารถบอกค่าจำนวน
สิ่งของที่น้อยกว่าหรือ
มากกว่าได้
๓. สามารถรู้จักวิธีแก้ไข
ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๑.๒
๑. ระบุจำนวนที่หายไปในแบบ รู้อะไร
เข้าใจและวิเคราะห์
รูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ๑. รู้จักสังเกตมองหา
แบบรูป
ทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และระบุรูป รูปแบบสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูป
๒. รู้จักแยกและสังเกตแบบ
ลำดับและอนุกรม
เรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่สมาชิก รูปที่พบเห็นรอบๆ ตัว และ
และนำไปใช้
ในแต่ละชุดที่ซ้ำมี ๒ รูป
จัดกลุ่มตามรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของรูป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. ใฝ่เรียนรู้และ
ขยันหมั่นเพียร
๒. มุ่งมั่นในการทำงานและ
มีความรับผิดชอบ
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
เรขาคณิตและรูปอื่นๆ

ทำอะไรได้
๑. สามารถแยกและจัดกลุ่ม
ตามรูปแบบความสัมพันธ์
ของวัตถุและรูปเรขาคณิตได้
เช่น แยกลูกบอล แต่ละสี
แต่ละขนาดใส่ลงตะกร้าได้
สาระที่ ๒ การวัดและ ๑. วัดและเปรียบเทียบความยาว รู้อะไร
เรขาคณิต
เป็นเซนติเมตร เป็นเมตร
๑. รู้จักวิธีการวัดความยาว
มาตรฐาน ค ๒.๑
๒. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนัก แบบเป็นเมตรเซนติเมตรได้
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ เป็นกิโลกรัม เป็นขีด
อย่างถูกวิธี
การวัด วัดและ
๒. เปรียบเทียบน้ำหนักใน
คาดคะเนขนาดของสิ่ง
หน่วยเดียวกันได้อย่างถูกวิธี
ที่ต้องการวัดและ
ทำอะไรได้
นำไปใช้
๑. สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น การ
วัด สามารถนำไปวัดสิ่งของ
ขนาดความยาวที่ต้องการได้
, การเปรียบเทียบน้ำหนัก
สามารถชั่งประมาณ
สัดส่วนวัตถุดิบที่เป็น
ส่วนประกอบของอาหารได้
มาตรฐาน ค ๒.๒
๑. จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูป
รู้อะไร
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ สี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรง ๑. รู้จักชนิดของรูป
การวัด วัดและ
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
เรขาคณิตสองมิติว่าเป็นรูป
คาดคะเนขนาดของสิ่ง ทรงกระบอก และกรวย
สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมรูป
ที่ต้องการวัดและ
วงกลม หรือรูปวงรี
นำไปใช้
๒. รู้ชนิดของรูปเรขาคณิต
สามมิติว่า เป็นทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ทรงกลม หรือ
ทรงกระบอกและสามารถ
นำไปเปรียบเทียบกับสิ่งของ
ในแต่ละรูปทรงได้
๓. รู้วิธีการจำแนกระหว่าง
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูป
วงกลมกับทรงกลมได้อย่าง
ถูกต้อง
ทำอะไรได้
๑. สามารถรวบรวมและ
จำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
เห็นในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้อง
๒. สามารถอ่านข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แท่งอย่างง่ายได้
สาระที่ ๓ สถิติและ ๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ รู้อะไร
ความน่าจะเป็น
ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๑. รู้จักวิธีการอ่านข้อมูลจาก
มาตรฐาน ค ๓.๑
เมื่อกำหนดรูป ๑ รูป แทน ๑
แผนภูมิรูปภาพได้อย่าง
เข้าใจกระบวนการ
หน่วย
ถูกต้อง
ทางสถิติ และใช้
๒. รู้วิธีการแก้ปัญหาของ
ความรู้ทางสถิติในการ
โจทย์อย่างถูกต้องและ
แก้ปัญหา
สมเหตุสมผล
ทำอะไรได้
๑. สามารถอ่านข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพอย่างง่ายได้
๒. สามารถแก้โจทย์ปัญหา
ได้อย่างสมเหตุสมผล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ค ๑๑๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร์ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

๒

๓

๔

๕
๖

๗

๘

๙

๑๐

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
จำนวนนับ ๐ – ๕
- จำวนวนนับ
- เลขฮินดูอารบิก
- การเปรียบเทียบ
จำนวนนับ ๖ – ๑๐
- จำวนวนนับ
- เลขฮินดูอารบิก
- การเปรียบเทียบ
จำนวนนับ ๑๑ – ๒๐
- การเปรียบเทียบจำนวน
- การกระจายตัวเลข
- เลขฮินดูอารบิก
จำนวนนับ ๒๐ ถึง ๑๐๐
- การเพิ่มทีละ ๑๐
- เลขฮินดู อารบิก ๒๐ –
๑๐๐
- การเปรียบเทียบ
บวก ลบ จำนวนนับ
-บวก ลบจำนวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อย
การบวกจำนวนสองจำนวน
ที่มีผลบวกไม่เกิน ๙
-ผลบวกไม่เกิน ๙
-โจทย์ปัญหาการบวกลบ
การบวกจำนวนสองจำนวน
ที่มีผลลบไม่เกิน ๙
-ผลลบไม่เกิน ๙
-โจทย์ปัญหาการบวกลบ
วิเคราะห์หาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา
-วิเคราะห์และหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาของจำนวน
นับไม่เกินหนึ่งร้อย
จำแนกรูปทรงเรขาคณิต
-จำแนกรูปสามเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูป
วงรี

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๑/๑-๒

แบบรูปและความสัมพันธ์

สาระการเรียนรู้
-เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และ
ตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือ
จำนวนนับ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๙
๕

ค ๑.๑ ป.๑/๑-๒

-เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และ
ตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือ
จำนวนนับ

๑๒

๕

ค ๑.๑ ป.๑/๑-๒

-เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และ
ตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือ
จำนวนนับ

๒๑

๑๐

ค ๑.๑ ป.๑/๑-๒

-เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และ
ตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือ
จำนวนนับ

๒๑

๑๐

ค ๑.๑ ป.๑/๑-๒

-ความหมายของ
การบวก การลบ
การใช้เครื่องหมาย
-การบวก การใช้เครื่องหมายและ
การแก้ไขโจทย์ปัญหา

๑๐

๕

๒๖

๑๐

ค ๑.๑ ป.๑/๑-๒

-การบวก การใช้เครื่องหมายและ
การแก้ไขโจทย์ปัญหา

๘

๕

ค ๑.๑ ป.๑/๑-๒

-การแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล

๗

๕

ค ๒.๒ ป.๑/๑

-การบอกลักษณะของรูปร่างต่างๆ
รอบๆตัวได้ ใหญ่ เล็ก สูง ต่ำ ใกล้
ไกลและการเปรียบเทียบรูปทรงสิ่งของ
ต่างๆที่พบเห็นได้

๗

๕

ค ๒.๒ ป.๑/๑-๒

-การบอกจำนวนและความสัมพันธ์ใน

๑๘

๕

ค ๑.๑ ป.๑/๑-๒
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หน่วยที่

๑๑
๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
-จำนวนและความสัมพันธ์
ในแบบรูปของจำนวน
-รูปและความสัมพันธ์ในแบบ
รูป ของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด
หรือสี
การตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
-การแก้ปัญหาได้อย่าง
หลากหลายวิธี
การตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
-ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
การตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
-ตัดสินใจ และสรุปผลได้
อย่างเหมาะสม
การตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
-เชื่อมโยงความรู้ต่างๆใน
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

แบบรูปของจำนวน
ค ๒.๒ ป.๑/๑-๒

-การบอกแบบรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือ
สีที่ สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งที่
เพิ่มขึ้นทีละ ๑ ทีละ ๒ และลดลงทีละ ๑
-แก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายวิธี

๕

๕

๗

๕

ค ๑.๑ ป.๑/๕

-การใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ

๒๓

๑๐

ค ๑.๑ ป.๑/๕

-ตัดสินใจแก้ปัญหา
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

๑๘

๑๐

ค ๑.๑ ป.๑/๕

-การใช้ความรู้ ทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆกับศาสตร์อื่นๆในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

๘

๕

๒๐๐

๑๐๐

ค ๑.๑ ป.๑/๕

รวม
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ จำนวน
และพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑
เข้าใจความ
หลากหลายของการ
แสดงจำนวน ระบบ
จำนวน การ
ดำเนินการของ
จำนวน ผลที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินการ
สมบัติของการ
ดำเนินการ และ
นำไปใช้

มาตรฐาน ค ๑.๒
เข้าใจและวิเคราะห์
แบบรูป
ความสัมพันธ์
ฟังก์ชั่น ลำดับและ
อนุกรม และนำไปใช้

ตัวชี้วัด
๑. บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดง
สิ่งต่างตามจำนวนที่กำหนด อ่าน
และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐
และ ๐
๒. เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย
=≠><
๓. เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕
จำนวนจากสถานการณ์ต่างๆ
๔. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ
๐
๕. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของ
จำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่เกิน ๒
หลัก
๖. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่
ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑
หลัก โดยที่ผลหารที่ ๑ หลักทั้งหาร
ลงตัวและหารไม่ลงตัว
๗. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจำนวนนับ ไม่เกิน
๑,๐๐๐และ ๐
๘. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์
ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับไม่
เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
( มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
เป็นพื้นฐาน แต่ไม่วัดผล )

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
๑. เกิดความเข้าใจในจำนวน
ต่างๆ ในการเรียงลำดับ
จำนวน
๒. รู้จักคิดเปรียบเทียบ
๓. รู้จักวิธีการเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและ
การเขียนตัวหนังสือที่ถูกต้อง
๔. รู้จักการใช้จำนวนเพื่อ
บอกปริมาณสิ่งของที่ได้จาก
การนับเปรียบเทียบกัน ว่า
สิ่งของใดมีจำนวนมากกว่า
หรือจำนวนน้อยกว่า

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

ทำอะไรได้
๑. สามารถเปรียบเทียบ
ลำดับจำนวนได้ถูกต้อง
จำนวนใดมากกว่า น้อยกว่า
๒. สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น
นำไปซื้อขนมเองได้ และ
ต้องรู้จักค่าจำนวนของ
สิ่งของและค่าของเงิน
๓. สามารถบอกค่าจำนวน
สิ่งของที่น้อยกว่าหรือ
มากกว่าได้
๔. สามารถรู้จักวิธีแก้ไข
ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล

รู้อะไร
๑. รู้จักสังเกตมองหา
รูปแบบสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
๒. รู้จักแยกและสังเกตแบบ
รูปที่พบเห็นรอบๆตัว และ
จัดกลุ่มตามรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของรูป
เรขาคณิตและรูปอื่นๆ
ทำอะไรได้
๑. สามารถแยกและจัดกลุ่ม

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
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ตัวชี้วัด

สาระที่ ๒ การวัด
และเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๑
เข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัด วัด
และคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ต้องการวัด
และนำไปใช้

๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยว
และเป็นหน่วยเดียวกัน
๒. วัดและเปรียบเทียบความยาว
เป็นเซนติเมตร เป็นเมตร
๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ
ความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและ
เซนติเมตร
๔. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด
๕. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ
น้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและ
กรัม กิโลกรัมและขีด
๖. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและ
ความจุเป็นลิตร
๗. เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัด
และบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัและขีด
กิโลกรัมและกรัม
๘. คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
และเป็นขีด
๙. เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่าง
กิโลกรัมกับกรัมเมตริกตันกับ
กิโลกรัม จากสถานการณ์ต่างๆ
๑๐. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับ
กิโลกรัม
๑๑. เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม
วัดและเปรียบเทียบปริมาตร ความ
จุเป็นมิลลิลิตร
๑๒. คาดคะเนปริมาตรและความจุ
เป็นลิตร
๑๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ
ที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร

มาตรฐาน ค ๒.๒
เข้าใจและวิเคราะห์

๑. จำแนกบอกลักษณะของรูป
หลายเหลี่ยมและวงกลม

ผลการวิเคราะห์
ตามรูปแบบความสัมพันธ์
ของวัตถุและรูปเรขาคณิตได้
รู้อะไร
๑. รู้จักวิธีการใช้เครื่องชัง่
และการวัดที่เหมาะสม
๒. รู้จักวิธีการวัดความยาว
แบบเป็นเมตรเซนติเมตรได้
อย่างถูกวิธี
๓. เปรียบเทียบน้ำหนักใน
หน่วยเดียวกันได้อย่างถูกวิธี
๔. รู้จักปริมาตรและความจุ
เป็นลิตร
๕. รู้จักวิธีแก้โจทย์ปัญหา
เพื่อที่จะหาคำตอบได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถเลือกเครื่องมือ
วัดได้เหมาะสมกับสิ่งของที่
ต้องการวัดได้
๒. ช่างน้ำหนักเพื่อ
เปรียบเทียบในหน่วย
เดียวกันได้ด้วยตนเอง
๓. สามารถแยกและ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปริมาตรกับความจุ
ได้ว่าใช้ในลักษณะใด
๔. วัดความยาวของสิ่งของ
แบบเป็นเมตรเซนติเมตรได้
อย่างถูกวิธี
๕. สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น การ
วัด สามารถนำไปวัดสิ่งของ
ขนาดความยาวที่ต้องการได้
, การเปรียบเทียบน้ำหนัก
สามารถชั่งประมาณ
สัดส่วนวัตถุดิบที่เป็น
ส่วนประกอบของอาหารได้
๖. สามารถแก้ปัญหาต่างๆ
ได้อย่างสมเหตุสมผล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

รู้อะไร
๑. รู้จักชนิดของรูป

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
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รูปเรขาคณิต
สมบัติของรูป
เรขาคณิต
ความสัมพันธ์
ระหว่างรูป
เรขาคณิต และ
ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต
และนำไปใช้
สาระที่ ๓ สถิติและ
ความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๑
เข้าใจกระบวนการ
ทางสถิติ และใช้
ความรู้ทางสถิติใน
การแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
เรขาคณิตสองมิติว่าเป็นรูป
หลายเหลี่ยม รูปวงกลม
และวงรี
๒.รู้วิธีการจำแนกของรูป
หลายเหลี่ยมและวงกลมได้
อย่างถูกต้อง
ทำอะไรได้
๑. สามารถจำแนกสิ่งของใน
แต่ละรูปทรงได้ด้วยตนเอง
๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพใน รู้อะไร
การหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อ ๑. รู้จักวิธีการอ่านข้อมูลจาก
กำหนดรูป ๑ รูป แทน ๒ หน่วย ๕ แผนภูมิรูปภาพได้อย่าง
หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย
ถูกต้อง
๒. รู้วิธีการแก้ปัญหาของ
โจทย์อย่างถูกต้องและ
สมเหตุสมผล
ทำอะไรได้
๑. สามารถอ่านข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพได้ด้วย
ตนเอง
๒. สามารถแก้โจทย์ปัญหา
ได้อย่างสมเหตุสมผล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ค ๑๒๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร์ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
๑ จำนวน และตัวเลขจำนวนนับ
-การนับเพิ่ม
-ตัวเลข ตัวหนังสือ
-การเปรียบเทียบจำนวน
หลักไม่เท่ากัน
๒ การบวก
-การบวกไม่เกินพัน
-การสลับที่การบวก
-การกระจายจำนวน
-โจทย์ปัญหาการบวก
๓ การลบ
-การลบไม่เกินพัน
-การสลับที่การลบ
-การกระจายจำนวน
-โจทย์ปัญหาการลบ
๔ การนับเพิ่มและการนับลด
-การนับเพิ่มทีละ ๑๕
-การนับลดทีละ ๑๕
๕ การคูณ
-การคูณจำนวนหนึ่งหลัก
-การสลับที่การคูณ
-การคูณจำนวนสองหลัก
๖ การหาร
-การลบและการหาร
-ความสัมพันธ์ของการคูณ
และการหาร
-โจทย์ปัญหาการหาร
๗ การวัดและการคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ต้องการวัด
-วัดความยาวของสิ่งของที่
ต้องการวัดเป็นเมตรและ
เซนติเมตร
๘ การวัดและการคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ต้องการวัด
-ชั่งน้ำหนักสิ่งของที่ต้องการเป็น
กิโลกรัมและขีด
-วัดปริมาตรและความจุเป็นลิตร
๙ การวัดและการคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ต้องการวัด

มาตรฐานการ
เวลา น้ำหนัก
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชม.) คะแนน
ค ๑.๑ ป.๒/๑-๒ -เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และ ๑๔
๕
ตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือ
จำนวนนับ
ค ๑.๑ ป.๒/๑-๒ -ความหมายของ
การบวก และการใช้เครื่องหมาย
การแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล

๑๕

๕

ค ๑.๑ ป.๒/๑-๒ -ความหมายของ
การลบ และการใช้เครื่องหมาย
การแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล

๑๖

๕

ค ๑.๑ ป.๒/๑-๒ -การนับเพิ่มและการนับลด

๑๘

๑๐

ค ๑.๑ ป.๒/๕

๑๕

๑๐

๑๕

๑๐

ค ๒.๑ ป.๒/๒-๖ -เลือกเครื่องมือวัดได้เหมาะสมกับ
สิ่งของที่ต้องการวัด

๘

๕

ค ๒.๑ ป.๒/๒-๖ -เลือกเครื่องมือวัดได้เหมาะสมกับ
สิ่งของที่ต้องการวัด

๑๒

๕

ค ๒.๑ ป.๒/๒-๖ -เลือกเครื่องมือวัดได้เหมาะสมกับ
สิ่งของที่ต้องการวัด

๑๒

๕

ค ๑.๑ ป.๒/๖

-ความหมายของ
การคูณและการใช้เครื่องหมาย
การแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล
-ความหมายของ
การหารและการใช้เครื่องหมาย
การแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล
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หน่วย
ที่
๑๐

๑๑

๑๒

๑๓
๑๔

๑๕

ชื่อหน่วย
มาตรฐานการ
การเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
-บอกจำนวนเงินทั้งหมดจาก
เงินเหรียญและธนบัตร
การวัดและการคาดคะเนขนาด ค ๒.๑ ป.๒/๑-๖
ของสิ่งที่ต้องการวัด
-การนับเวลาบนหน้าปัด
นาฬิกา(ช่วง ๕ นาที)
-นับวัน เดือน ปี จาก
ปฏิทิน
การวัดความยาว การชั่ง
ค ๒.๒ ป.๒/๔-๕
การตวง และเงิน
รูปเรขาคณิต
-ชนิดของรูปเรขาคณิต
-จำแนกระหว่างรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และรูปวงกลมกับทรงกลม
เขียนรูปเรขาคณิต
-เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ
โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิต
แบบรูป และความสัมพันธ์
-ความสัมพันธ์ของแบบรูป
และจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๕ ที
ละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ และลดลง
ทีละ ๒ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐
-ความสัมพันธ์ของแบบรูปที่
มีรูปร่าง ขนาด หรือสี
ที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง
การตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
-การแก้ปัญหาได้อย่าง
หลากหลายวิธี
-ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง
ๆ

ค ๒.๒ ป.๒/๑

ค ๒.๒ ป.๒/๑
ค ๑.๒ ป.๒/๑

ค ๒.๑ ป.๒/๑
ป.๒/๓

รวม

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

-เลือกเครื่องมือวัดได้เหมาะสมกับ
สิ่งของที่ต้องการวัด

๑๐

๕

-แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการบวก
ลบ คูณ หารและหน่วยเป็นบาทของ
การวัดความยาว การชั่ง การตวงและ
เงิน
-จำแนกสิ่งของในแต่ละรูปทรงได้ด้วย
ตนเอง

๑๖

๑๐

๑๐

๕

-เขียนหรือออกแบบวิธีการเขียนรูป
เรขาคณิตสองมิติโดยมีแบบของรูป
เรขาคณิต
-แยกและจัดกลุ่มตามรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของวัตถุ

๑๕

๕

๘

๕

-การใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ
กับศาสตร์อื่นๆในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

๑๖

๑๐

๒๐๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ จำนวน
และพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑
เข้าใจความ
หลากหลายของการ
แสดงจำนวน ระบบ
จำนวน
การดำเนินการของ
จำนวน ผลที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินการ
สมบัติของการ
ดำเนินการ และ
นำไปใช้

ตัวชี้วัด
๑. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จำนวนนับ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
และ ๐
๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนนับไม่ ๑๐๐,๐๐๐ จาก
สถานการณ์ต่างๆ
๓. บอก อ่าน และเขียนเศษส่วน
แสดงปริมาณสิ่งต่างๆและแสดงสิง่
ต่างๆตามเศษส่วนที่กำหนด
๔. เปรียบเทียบเศษสวนที่ตัวเศษ
เท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือ
เท่ากับตัวส่วน
๕. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
ลบของจำนวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๖. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ
จำนวน ๑ หลัก กับจำนวนไม่เกิน
๔ หลัก และจำนวน ๒ หลักกับ
จำนวน ๒ หลัก
๗. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่
ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑
หลัก
๘. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ
หารระคนของจำนวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๙. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา ๒ ขั้นตอน ของจำนวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๑๐. หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑
และหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ากัน
๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา การบวกเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
๑. สามารถอ่าน เขียน
พร้อมบอกตัวเลขฮินดูอา
รบิกและตัวเลขไทยได้
๒. รู้จักความหมายของการ
บวก การลบ และการใช้
เครื่องหมาย + -  
๓. รู้วิธีการบวก ลบ
เศษส่วนได้อย่างถูกวิธี
๔. รู้จักวิธีแก้โจทย์ปัญหา
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น
นำไปซื้อสิ่งของเองได้ และ
รู้จักค่าจำนวนของสิ่งของ
และค่าของเงิน
๒. สามารถบอกค่าจำนวน
สิ่งของที่น้อยกว่าหรือ
มากกว่าได้
๓. สามารถอ่าน เขียน
พร้อมบอกตัวเลขฮินดูอา
รบิกและตัวเลขไทยได้
๔. สามารถใช้จำนวนเพื่อ
บอกปริมาณสิ่งของที่ได้จาก
การนับเปรียบเทียบกัน ว่า
สิ่งของใดมีจำนวนมากกว่า
หรือน้อยกว่า เช่น ส้ม ๔ ผล
กับ สมุด ๑๐ เล่ม สิ่งของใด
มีจำนวนมากกว่ากัน
๕. สามารถแก้โจทย์ปัญหา
และสร้างโจทย์ปัญหาเพื่อหา
คำตอบได้ด้วยตนเอง
๖. สามารถรู้จักวิธีแก้ไข
ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน
มาตรฐาน ค ๑.๒
เข้าใจและเข้าใจและ
วิเคราะห์แบบรูป
ความสัมพันธ์
ฟังก์ชั่น ลำดับและ
อนุกรม และ
นำไปใช้

สาระที่ ๒ การวัด
และเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๑
เข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัด วัด
และคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ต้องการวัด
และนำไปใช้

ตัวชี้วัด
และโจทย์ปัญหา
การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก
ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ
๒. วิเคราะห์และแสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์
ปัญหาระคนของจำนวนนับไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผล
ของคำตอบและสร้างโจทย์ได้

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
๑. รู้จักความหมายของการ
บวก การลบ และการใช้
เครื่องหมาย + -  
๒. รู้จักวิธีแก้โจทย์ปัญหา
ทำอะไรได้
๑. สามารถบอกค่าจำนวน
สิ่งของที่น้อยกว่าหรือ
มากกว่าได้
๒. สามารถแก้โจทย์ปัญหา
และสร้างโจทย์ปัญหาเพื่อหา
คำตอบได้ด้วยตนเอง
๓. สามารถรู้จักวิธีแก้ไข
ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล
๑. บอกความยาวเป็นเมตร
รู้อะไร
เซนติเมตร และมิลลิเมตร เลือก ๑. รู้จักวิธีการใช้เครื่องชัง่
เครื่องวัดที่เหมาะสมและ
และการวัดที่เหมาะสม
เปรียบเทียบความยาว
๒. รู้จักวิธีการวัดความยาว
๒. บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม กรัม แบบเป็นเมตรเซนติเมตรได้
และขีดเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม อย่างถูกวิธี
และเปรียบเทียบน้ำหนัก
๓. เปรียบเทียบน้ำหนักใน
๓. บอกปริมาตรและความจุเป็น หน่วยเดียวกันได้อย่างถูกวิธี
ลิตร มิลลิลิตร เลือกเครื่องตวงที่ ๔. รู้จักปริมาตรและความจุ
เหมาะสม และเปรียบเทียบ
เป็นลิตร
ปริมาตรและความจุใน หน่วย
๕. รู้จักวิธีแก้โจทย์ปัญหา
เดียวกัน
เพื่อที่จะหาคำตอบได้
๔. บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา
(ช่วง ๕ นาที) อ่านและเขียนบอก ทำอะไรได้
๑. สามารถเลือกเครื่องมือ
เวลาโดยใช้จุด
วัดได้เหมาะสมกับสิ่งของที่
๕. บอกความสัมพันธ์ของหน่วย
ต้องการวัดได้
การวัดความยาว น้ำหนัก และ
เวลา
๒. ช่างน้ำหนักเพื่อ
๖. อ่านและเขียนจำนวนเงินโดย เปรียบเทียบในหน่วย
ใช้จุด
เดียวกันได้ด้วยตนเอง
๗. เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัด ๓. สามารถแยกและ
และบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมละขีด เปรียบเทียบความแตกต่าง
กิโลกรัมและกรัม
ระหว่างปริมาตรกับความจุ
๘. คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ได้ว่าใช้ในลักษณะใด
และเป็นขีด
๔. วัดความยาวของสิ่งของ
๙. เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่าง
แบบเป็นเมตรเซนติเมตรได้
กิโลกรัมกับกรัมเมตริกตันกับ
อย่างถูกวิธี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
กิโลกรัม จากสถานการณ์ต่างๆ
๑๐. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วย
เป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับ
กิโลกรัม
๑๑. เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม
วัดและเปรียบเทียบปริมาตร ความ
จุเป็นลิตรและมิลลิลิตร
๑๒. คาดคะเนปริมาตรและความจุ
เป็นลิตร
๑๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ
ที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิเมตร
มาตรฐาน ค ๒.๒
๑. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มี
เข้าใจและวิเคราะห์ แกนสมมาตรและจำนวนแกน
รูปเรขาคณิต สมบัติ สมมาตร
ของรูปเรขาคณิต
ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิต
และทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต
และนำไปใช้

สาระที่ ๓ สถิติและ
ความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๑
เข้าใจกระบวนการ
ทางสถิติ และใช้
ความรู้ทางสถิติใน
การแก้ปัญหา

ผลการวิเคราะห์
๕. สามารถแก้ปัญหาต่างๆ
ได้อย่างสมเหตุสมผล

รู้อะไร
๑. รู้ชนิดของรูปเรขาคณิต
สองมิติ
๒. รู้จักรูปเรขาคณิตสองมิติ
ที่มีแกน สมมาตร
ทำอะไรได้
๑. สามารถบอกรูป
เรขาคณิตสองมิติที่มีแกน
สมมาตรจากรูปที่กำหนดให้
ได้ถูกต้อง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. เขียนแผนภูมิรูปภาพและใช้
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา ๑. รู้จักวิธีการเขียนข้อมูล
ศาสน์ กษัตริย์
คำตอบของโจทย์ปัญหา
จากแผนภูมิรูปภาพ เพื่อหา ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๒. เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูล คำตอบของโจทย์ปัญหา
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ที่เป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจาก ๒. รู้วิธีในการหาคำตอบของ ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ตารางทางเดียวในการหาคำตอบ โจทย์ปัญหา
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ของโจทย์ปัญหา
เป็นไทย
ทำอะไรได้
๖. มีระเบียบวินัย
๑. สามารถอ่านและเขียน
๗. มีความรับผิดชอบ/
แผนภูมิรูปภาพได้
มุ่งมั่นในการทำงาน
๒. สามารถอ่านและเขียน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
ตารางทางเดียวได้อย่าง
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ถูกต้อง
๓. สามารถหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาได้

177
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ค ๑๓๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร์ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
๑ จำนวน และตัวเลขจำนวนนับ
-การนับเพิ่ม
-ตัวเลข ตัวหนังสือ
-การเปรียบเทียบจำนวนหลักไม่
เท่ากัน
๒ การบวก
-การบวกไม่เกินหนึ่งแสน
-การสลับที่การบวก
-การกระจายจำนวน
-โจทย์ปัญหาการบวก
๓ การลบ
-การลบไม่เกินหนึ่งแสน
-การสลับที่การลบ
-การกระจายจำนวน
-โจทย์ปัญหาการลบ
๔ การคูณ
-การคูณจำนวนสองหลัก
-การสลับที่การคูณ
๕

๖

๗

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๓/๑-๒

สาระการเรียนรู้
-เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก
และ ตัวเลขไทยแสดงปริมาณของ
สิ่งของหรือจำนวนนับ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๔
๕

ค ๑.๑ ป.๓/๕-๑๑ -ความหมายของ
การบวก และการใช้เครื่องหมาย
การแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล

๑๕

๕

ค ๑.๑ ป.๓/๕-๑๑ -ความหมายของ
การลบ และการใช้เครื่องหมาย
การแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล

๑๖

๕

ค ๑.๑ ป.๓/๕-๑๑ -ความหมายของ
การคูณและการใช้เครื่องหมาย
การแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ค ๑.๑ ป.๓/๕-๑๑ -ความหมายของ
การหารและการใช้เครื่องหมาย
การแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล

๑๘

๑๐

การหาร
-การลบและการหาร
-ความสัมพันธ์ของการคูณและ
การหาร
-โจทย์ปัญหาการหาร
การวัดและการคาดคะเนขนาด
ค ๒.๑ ป.๓/๓-๑๓ -เลือกเครื่องมือวัดได้เหมาะสมกับ
ของสิ่งที่ต้องการวัด
สิ่งของที่ต้องการวัด
-วัดความยาวของสิ่งของที่ต้องการ
วัดเป็นเมตรและเซนติเมตร
-ชั่งน้ำหนักสิ่งของที่ต้องการเป็น
กิโลกรัมและขีด
-วัดปริมาตรและความจุเป็นลิตร
-บอกจำนวนเงินทั้งหมดจากเงิน
เหรียญและธนบัตร
-การนับเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา
(ช่วง ๕ นาที)
-อ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

๑๕

๕

๑๕

๑๐

-การวัดความยาว การชั่ง

๘

๕

ค ๒.๑ ป.๓/๓-๑๓ -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการ
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หน่วย
ที่

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
การตวง และเงิน
-เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
-อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรม
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

รูปเรขาคณิต
-บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่
มี ลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
-ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติ
-เขียนชื่อจุด เส้นตรง
และเขียนสัญลักษณ์
รูปเรขาคณิต
-เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่
กำหนดให้ในแบบต่าง ๆ
-บอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่
ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว
แบบรูป และความสัมพันธ์
-ความสัมพันธ์ของแบบรูปและ
จำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๓ ทีละ ๔
ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ และลดลงทีละ
๓ ทีละ ๔ ทีละ ๕ ทีละ ๒๕
ทีละ ๕๐ และแบบรูปซ้ำ
แบบรูป และความสัมพันธ์
-บอกรูปและความสัมพันธ์ใน
แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด
หรือสีที่ สัมพันธ์กันสองลักษณะ
รวบรวมและจำแนกข้อมูล
-รวบรวมและจำแนกข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
ข้อมูลและแผนภูมิ
-อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิแท่งอย่างง่าย

ค ๒.๒ ป.๓/๑

การตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
-การแก้ปัญหาได้อย่าง
หลากหลายวิธี
-ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

สาระการเรียนรู้
บวก ลบ คูณ หารและหน่วยเป็น
บาทของการวัดความยาว
การชั่ง การตวงและเงินและจด
บันทึกรายรับรายจ่าย บันทึก
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา
-จำแนกสิ่งของในแต่ละรูปทรงและ
เขียนชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ
เส้นตรง มุม และเขียนสัญลักษณ์

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๑๒

๕

ค ๒.๒ ป.๓/๑

-เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่
กำหนดให้ในแบบต่างๆและบอกรูป
เรขาคณิตต่างๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
รอบตัว

๑๒

๕

ค ๒.๒ ป.๓/๑

-แยกและจัดกลุ่มตามรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของวัตถุ

๑๐

๕

ค ๒.๒ ป.๓/๑

-แยกและจัดกลุ่มตามรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของวัตถุ

๑๖

๑๐

ค ๓.๑ ป.๓/๑-๒

-รวบรวมและจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบ
เห็นในชีวิตประจำวัน

๑๐

๕

ค ๓.๑ ป.๓/๑-๒

-อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแท่งอย่างง่าย

๑๕

๑๐

ค ๓.๑ ป.๓/๑-๒

-การใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ไข
ปัญหาได้อย่างหลากหลายวิธี

๘

๕
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หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
๑๕ การตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
-ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม
-เชื่อมโยงความรู้ต่างๆใน
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค ๓.๑ ป.๓/๑-๒

รวม

สาระการเรียนรู้
-การใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆกับศาสตร์
อื่นๆในการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๖
๑๐

๒๐๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ จำนวน
และพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑
เข้าใจถึงความ
หลากหลายของการ
แสดงจำนวนและ
การใช้จำนวนในชีวิต
จริง

ตัวชี้วัด
๑. อ่านและเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนนับที่มากกว่า
๑๐๐,๐๐๐

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
๑. สามารถอ่าน เขียน พร้อมบอกตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับได้
๒. สามารถอ่านความหมาย อ่าน เขียนทศนิยม
หนึ่งตำแหน่งและเศษส่วนได้ ได้แก่ การอ่าน
ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง เช่น ๑.๕ อ่านว่า หนึ่งจุด
ห้า
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การ
บอกค่าของเงินที่เราใช้ การบอกเวลา บอกหน่วย
ความยาว เป็นต้น ซึ่ง๒. ๒. สามารถนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
การแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง ๆ การให้
เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
๒. เปรียบเทียบและ รู้อะไร
เรียงลำดับจำนวน
๑. สามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ
นับที่มากกว่า
และศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
๑๐๐,๐๐๐ จาก
ได้แก่ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมหนึ่ง
สถานการณ์ต่างๆ
ตำแหน่ง เช่น เปรียบเทียบ ๐.๕ กับ ๐.๗ จะได้
๐.๕ < ๐.๗
ทำอะไรได้
๒. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น นำไป
เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมว่า จำนวนใดมี
ค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า ซึ่งสามารถนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
การแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง ๆ การให้
เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
๓. บอก อ่าน และ รู้อะไร
เขียนเศษส่วน
๑. สามารถบวกและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
จำนวนคละแสดง
ได้ วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปริมาณสิ่งต่างๆ
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับและ
และแสดงสิ่งต่างๆ ศูนย์ได้
ตามเศษส่วน
ทำอะไรได้
จำนวนคละที่
๒. สามารถนำทักษะและกระบวนการทาง
กำหนด
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา
การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล รับฟัง
และให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้งเพื่อนำไปสู่
ข้อสรุป และความคิดสร้างสรรค์
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๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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๔. เปรียบเทียบ
เรียงลำดับเศษส่วน
และจำนวนคละที่ตัว
ส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีกตัว
หนึ่ง

๕. อ่านและและ
เขียนทศนิยมไม่เกิน
๓ ตำแหน่งแสดง
ปริมาณของสิ่งต่างๆ
และแสดงสิ่งต่างๆ
ตามทศนิยมที่
กำหนด

๖. เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
จากสถานการณ์ต่าง
ๆ

๗. ประมาณผลลัพธ์
ของการบวก การลบ
การหาร จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างสมเหตุสมผล

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
๑. สามารถเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและ
จำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัว
หนึ่งได้
ทำอะไรได้
๒. สามารถนำทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหาใน
การทำความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ วางแผน
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง ๆ การให้
เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
รู้อะไร
๑. สามารถอ่านและและเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓
ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ และแสดงสิ่ง
ต่างๆ ตามทศนิยมที่กำหนด
ทำอะไรได้
๒. สามารถนำทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา
การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และ
ความคิดสร้างสรรค์
รู้อะไร
๑. สามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่
เกิน ๓ ตำแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม โดยนำทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้
ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
รู้อะไร
๑. สามารถประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ
การหาร จากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การหาร
จากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
การแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง ๆ การให้
เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
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๘. หาค่าของตัวไม่
ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ แสดง
การบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบของ
จำนวนนับที่มากกว่า
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
๑. สามารถบอกค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบของจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐
และ ๐ ได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น หาค่า
ของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการ
บวกและประโยคสัญลักษณ์ แสดงการลบของ
จำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ นำไปใช้
การแก้ปัญหา โดยทำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์
วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดย
คำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และ
ตรวจสอบความถูกต้อง
๙. หาค่าของตัวไม่ รู้อะไร
ทราบค่าในประโยค ๑. สามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ แสดง
สัญลักษณ์ แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒
การคูณของจำนวน จำนวนที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลักและประโยค
หลายหลัก ๒
สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก
จำนวนที่มีผลคูณไม่ ตัวหารไม่เกิน ๒ หลักได้
เกิน ๖ หลักและ
ทำอะไรได้
ประโยคสัญลักษณ์ ๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้แก่
แสดงการหารที่ตัว นำไปใช้การแก้ปัญหา โดยทำความเข้าใจ คิด
ตั้งไม่เกิน ๖ หลัก
วิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้วิธีการที่
ตัวหารไม่เกิน ๒
เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของ
หลัก
คำตอบ และตรวจสอบความถูกต้อง
๑๐. หาผลลัพธ์การ รู้อะไร
บวก ลบ คูณ หาร ๑. สามารถหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน
ระคนของจำนวนนับ ของจำนวนนับ และ ๐ ได้
และ ๐
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
๑๑. แสดงวิธีหา
รู้อะไร
คำตอบของโจทย์
๑. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒
ปัญหา ๒ ขั้นตอน
ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ
ของจำนวนนับที่
๐
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ทำอะไรได้
และ ๐
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
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ผลการวิเคราะห์
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
๑๒. สร้างโจทย์
รู้อะไร
ปัญหา ๒ ขั้นตอน
๑. สามารถสร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของ
ของจำนวนนับและ จำนวนนับและ ๐ พร้อมทั้งหาคำตอบได้
๐ พร้อมทั้งหา
ทำอะไรได้
คำตอบ
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
๑๓. หาผลบวก ผล รู้อะไร
ลบของเศษส่วนและ ๑. สามารถหาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและ
จำนวนคละที่ตัว
จำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัว
ส่วนตัวหนึ่งเป็น
หนึ่งได้
พหุคูณของอีกตัว
ทำอะไรได้
หนึ่ง
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้แก่ ไป
ซื้อของที่ตลาด โดยนำทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา
การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และ
ความคิดสร้างสรรค์
๑๔. แสดงวิธีหา
รู้อะไร
คำตอบของโจทย์
๑. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์การบวก
การบวกและโจทย์ และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละที่
ปัญหาการลบ
ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
เศษส่วนและจำนวน ทำอะไรได้
คละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง ๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำ
เป็นพหุคูณของอีก ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ตัวหนึ่ง
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
๑๕. หาผลบวก ผล รู้อะไร
ลบของทศนิยมไม่
๑. สามารถหาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓
เกิน ๓ ตำแหน่ง
ตำแหน่งได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

184
สาระ/มาตรฐาน

มาตรฐาน ค ๑.๒
เข้าใจและวิเคราะห์
แบบรูป
ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน ลำดับและ
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ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
๑๖. แสดงวิธีหา
รู้อะไร
คำตอบของโจทย์
๑. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการ
ปัญหาการบวก การ บวก การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓
ลบ ๒ ขั้นตอนของ ตำแหน่งได้
ทศนิยมไม่เกิน ๓
ทำอะไรได้
ตำแหน่ง
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
(มีการจัดการเรียน รู้อะไร
การสอน เพื่อเป็น
๑. สามารถบอกแบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการ
พื้นฐาน แต่ไม่วัดผล) คูณ การหารด้วยจำนวนเดียวกัน
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้รูปภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมาย สรุปผลได้อย่างถูกต้อง

สาระที่ ๒ การวัด ๑. แสดงวิธีหา
และเรขาคณิต
คำตอบของโจทย์
มาตรฐาน ค ๒.๑ ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
เข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัด วัด
และคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ต้องการวัด
และนำไปใช้

๒. วัดและสร้างมุม
โดยใช้โพร
แทรกเตอร์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
๑. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
ศาสน์ กษัตริย์
เกี่ยวกับเวลา บอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบ
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
และการอ่านตารางเวลาได้
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ทำอะไรได้
เป็นไทย
๑. นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การบอกเวลา
๖. มีระเบียบวินัย
โดยนำทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา ๗. มีความรับผิดชอบ/
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและ มุ่งมั่นในการทำงาน
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้รูปภาษาและ ๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ความหมาย สรุปผลได้อย่างถูกต้อง
รู้อะไร
๑. สามารถวัดและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์
ได้
ทำอะไรได้
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

๓. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและ
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก

มาตรฐาน ค ๒.๒
เข้าใจและวิเคราะห์
รูปเรขาคณิต สมบัติ
ของรูปเรขาคณิต
ความสัมพันธ์
ระหว่างรูป
เรขาคณิต และ
ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต และ
นำไปใช้

๑. จำแนกชนิดของ
มุม บอกชื่อมุม
ส่วนประกอบของมุม
และเขียนสัญลักษณ์
แสดงมุม

๒. สร้างรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉากเมื่อกำหนด
ความยาวของด้าน

สาระที่ ๓ การวัด
และเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑
เข้าใจกระบวนการ
ทางสถิติ และใช้

๑. ใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมิแท่ง ตาราง
สองทางในการหา
คำตอบของโจทย์
ปัญหา

ผลการวิเคราะห์
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
รู้อะไร
๑. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉากได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
รู้อะไร
๑. สามารถจำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม
ได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
รู้อะไร
๑. สามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนด
ความยาวของด้านได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การ
นำความรู้ไปศึกษาต่อ การออกแบบเป็นต้น โดย
นำการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร สื่อความหมาย การให้เหตุผล รับฟัง
และให้เหตุผลสนับสนุน เชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ
หรือศาสตร์อื่นๆ และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
รู้อะไร
๑. สามารถใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสอง
ทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต

186
สาระ/มาตรฐาน
ความรู้ทางสถิติใน
การแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้รูปภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมาย สรุปผลได้อย่างถูกต้อง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ค ๑๔๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร์ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑.

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
จำนวนนับที่มากกว่า
๑๐๐,๐๐๐
- การเขียนเป็นเลขฮินดู
อารบิก
- การกระจายจำนวน
- การเปรียบเทียบจำนวน
โดยใช้เครื่องหมาย
- การเพิ่มขึ้น ลดลงครัง้ ละ
เท่า ๆ กัน

๒.

การบวกและการลบ
- การบวกจำนวนมากกว่า
สองจำนวน
- ความสัมพันธ์ของการ
บวกและการลบ

๓.

๔.

เรขาคณิต
- เส้นตรง
- รังสี
- มุม
- รูปสี่เหลี่ยม
การคูณ
- การคูณจำนวนหนึ่งหลัก
กับหลายหลัก
- การคูณที่มีทด
- การกระจายจำนวนหลัก
- การคูณจำนวนหลายหลัก

๕.

การหาร

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๔/๑-๒

สาระการเรียนรู้

จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขที่มี
หกหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักหมื่น
เรียงตามลำดับจากขวาไปซ้ายอยู่ในหลัก
แสน หลักล้าน ซึ่งค่าประจำหลัก มีค่าเป็น
สิบเท่าของหลักที่อยู่ถัดไปทางขวามือ
ตัวเลขในแต่ละหลัก จะมีค่าประจำหลัก
นั้นๆ และการเขียนตัวเลขในรูปกระจาย
เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดด
ในหลักต่างๆ ของจำนวนนั้น และเมื่อนำ
จำนวนสองจำนวนมาเปรียบเทียบกัน จะ
มีค่าเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน
ค ๑.๒ ป.๔/๑-๒ - การเขียนตัวเลข ฮินดู
- อารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจำนวนนับ และการอ่าน
- ความหมาย การเขียน และการอ่าน
- หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
ของจำนวนนับ และการใช้ ๐ เพื่อยึด
ตำแหน่งของหลัก
- การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูป
กระจาย
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน
นับ
- แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลง
ทีละ
เท่าๆ กัน
ค ๓.๑ ป.๔/๑-๕
รูปเรขาคณิตสามารถนำมาประดิษฐ์
ค ๓.๒ ป.๔/๑
เป็นลวดลายต่างๆ ได้ และแบบรูป
เรขาคณิต เป็นชุดของรูปเรขาคณิตที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าง
ต่อเนื่อง
ค ๑.๒ ป.๔/๑-๒
การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่
มากกว่าสี่หลัก โดยเริ่มคูณจำนวนในหลัก
หน่วยก่อน แล้วจึงคูณจำนวนในหลัก
ถัดไปทางซ้ายมือ ตามลำดับ

ค ๑.๒ ป.๔/๑-๒

การหารเมื่อเศษเป็นศูนย์ เรียกว่า การ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๗
๑๐

๑๒

๑๐

๑๘

๑๐

๑๒

๕

๙

๕
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หน่วยที่

๖.

๗.

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
- การหารลงตัว
- การหารไม่ลงตัว
สถิติและความน่าจะเป็น
เบื้องต้น
- แผนภูมิรูปภาพ
- แผนภูมิแท่ง
- ความน่าจะเป็น
การวัด
- การวัดความยาว
- การวัดความสูง
- การวัดระยะทาง

๘.

การหาพื้นที่
- พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- หน่วยในการวัดพื้นที่

๙.

เงิน
- จำนวนเงินมีทศนิยม
- บันทึกรายรับ รายจ่าย

๑๐.

เศษส่วน
- เศษส่วนเป็นสัญลักษณ์
- การเปรียบเทียบเศษส่วน
- การบวกเศษส่วน
- การลบเศษส่วน
เวลา
- นาฬิกา
- การบอกเวลา

๑๑.

๑๒.

๑๓.

ทศนิยม
- สัญลักษณ์ทศนิยม
- เศษส่วนกับทศนิยม
- การอ่านทศนิยม
การบวก ลบ คูณ หาร

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

หารลงตัว และเมื่อเศษมากกว่าศูนย์
เรียกว่า การหารไม่ลงตัว ซึ่งเศษนั้นต้อง
มากกว่าศูนย์ แต่ต้องน้อยกว่าตัวหาร
ค ๕.๑ ป.๔/๑-๒
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์บ่งบอก
ถึงโอกาสที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้มาก
น้อยเพียงใด

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๑๓

๑๐

เซนติเมตรและเมตร เป็นหน่วยที่ใช้
บอกความยาว ความสูง และ
ระยะทาง การวัดระยะทางระหว่าง
ตำแหน่งสองตำแหน่ง ทำได้โดยการวัด
ความยาวตามเส้นทางที่กำหนดให้จาก
ตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง การ
เปรียบเทียบความยาว ความสูง และ
ระยะทางในหน่วยเดียวกัน ทำได้โดยนำ
ความยาวที่วัดได้มาเปรียบเทียบกัน
ค ๒.๑ ป.๔/๒
พื้นที่ ๑ ตารางหน่วย และพื้นที่ ๑
ตารางเซนติเมตร เป็นพื้นที่ที่เท่ากับพื้นที่
ภายในของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านทุก
ด้านยาว ๑ หน่วย และ ๑ เซนติเมตร
ตามลำดับ
ค ๒.๒ ป.๔-๒
การหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเงิน ทำได้โดยการวิเคราะห์โจทย์
แล้วสรุปวิธีหาคำตอบโดยเขียนเป็น
ประโยคสัญลักษณ์
ค ๑.๑ ป.๔/๑-๒
การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
ค ๑.๒ ป.๔/๓
ทำได้โดยนำเศษมาบวกกัน และตัวส่วนคง
เดิม การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ทำ
ได้โดยนำเศษมาลบกันและตัวส่วนคงเดิม

๒๔

๖

๑๒

๑๐

๑๐

๕

๑๑

๕

ค ๒.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๓
ค ๒.๒ ป.๔/๑
ป.๔/๓

๑๗

๑๐

๗

๖

๘

๘

ค ๒.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๔
ค ๒.๒ ป.๔/๑

นาฬิกา เป็นเครื่องมือในการบอก
เวลา ซึ่งจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาและ
นาที การเขียนบอกเวลา นิยมใช้จุดคั่น
ระหว่างตัวเลขที่บอกเวลาเป็นชั่วโมงกับ
นาที และใช้ “น.” เป็นอักษรย่อของคำ
ว่า “นาฬิกา”
ค ๑.๑ ป.๔/๑-๒
ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง มีตัวเลขหลังจุด
ทศนิยมหนึ่งตัว ตัวเลขหลังจุดทศนิยม
แสดงจำนวนที่เปรียบเทียบกับจำนวนเต็ม
๑๐ ส่วน
ค ๑.๒ ป.๔/๑-๒
การบวก ลบ คูณ หารระคน ต้องใช้
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

ระคน
- การใช้วงเล็บ
- ค่าเฉลี่ย
- การสร้างโจทย์ปัญหา
ระคน

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

วงเล็บเพื่อระบุว่าต้องหาผลบวก ผลลบ
ผลคูณ หรือผลหารคู่ใดก่อน การเฉลี่ย
เป็นการนำผลบวกของจำนวนต่างๆ หาร
ด้วยจำนวนทั้งหมดของจำนวนที่นำมา
บวกกัน ผลหารที่ได้เรียกว่า ค่าเฉลี่ย
รวม

๑๖๐

๑๐๐
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์

สาระที่ ๑
จำนวนและ
พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑
เข้าใจถึงความ
หลากหลายของ
การแสดงจำนวน
ระบบจำนวน การ
ดำเนินการของ
จำนวน ผลที่
เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินการ สมบัติ
ของการดำเนินการ
และนำไปใช้

๑. เขียนเศษส่วน
ที่มีส่วนประกอบ
ของ ๑๐ หรือ
๑๐๐ หรือ
๑,๐๐๐ ในรูป
ทศนิยม

รู้อะไร
๑. สามารถเขียนเศษส่วนที่มีส่วนประกอบของ ๑๐ หรือ
๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม หาความสัมพันธ์
ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม หาค่าประมาณของทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ตำแหน่งที่เป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม ๑ ตำแหน่ง
และ ๒ ตำแหน่งได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การคำนวณ
ตัวเลข การไปจ่ายตลาด เป็นต้น โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
ซึ่งใช้รปู ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผลได้อย่างถูกต้อง
รู้อะไร
๑. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา โดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
ซึ่งใช้รปู ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผลได้อย่างถูกต้อง
รู้อะไร
๑. สามารถหาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ
ได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การคำนวณ
การนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
ซึ่งใช้รปู ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผลได้อย่างถูกต้อง
รู้อะไร
๑. สามารถหาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวน
คละได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ใช้ในการ
คำนวณ การไปซื้อของจ่ายตลาดโดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

๒. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์
ปัญหา โดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์

๓. หาผลบวก ผล
ลบของเศษส่วน
และจำนวนคละ

๔. หาผลคูณ
ผลหารของ
เศษส่วนและ
จำนวนคละ

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิต
สาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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ตัวชี้วัด

๕. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก
การลบ การคูณ
การหารเศษส่วน
๒ ขั้นตอน

๖. หาผลคูณของ
ทศนิยมที่ผลคูณ
เป็นทศนิยมไม่เกิน
๓ ตำแหน่ง

๗. หาผลหารที่ตัว
ตั้งเป็นจำนวนนับ
หรือทศนิยมไม่
เกิน ๓ ตำแหน่ง
และตัวหารเป็น
จำนวนนับ ผลหาร
เป็นทศนิยมไม่เกิน
๓ ตำแหน่ง
๘. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก
การลบ การคูณ
การหารทศนิยม ๒
ขั้นตอน

๙. แสดงวิธีหา

ผลการวิเคราะห์
ซึ่งใช้รปู ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผลได้อย่างถูกต้อง
รู้อะไร
๑. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก
การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอนได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
ซึ่งใช้รปู ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผลได้อย่างถูกต้อง
รู้อะไร
๑. สามารถหาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่
เกิน ๓ ตำแหน่งได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น อ่านและและ
เขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง
ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
ซึ่งใช้รปู ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผลได้อย่างถูกต้อง
รู้อะไร
๑. สามารถหาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่
เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหารเป็น
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
รู้อะไร
๑. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก
การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอนได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น นำไปใช้การ
แก้ปัญหาได้ โดยนำทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง
กับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
รู้อะไร

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
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สาระที่ ๒ การวัด
และเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๑
เข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัด
วัดและคาดคะเน
ขนาดของสิ่งที่
ต้องการวัดและ
นำไปใช้

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์

คำตอบของโจทย์
ปัญหาร้อยละไม่
เกิน ๒ ขั้นตอน

๑. สามารถอ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์และแสดง
วิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอนได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การคำนวณ
การคิดเงิน โดยนำทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้รูปภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผลได้
อย่างถูกต้อง
รู้อะไร
๑. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับ
ความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยมได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้แก่ นำไปใช้
การแก้ปัญหาได้ โดยนำทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง
กับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
รู้อะไร
๑. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับ
น้ำหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยมได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้แก่ นำไปใช้
การแก้ปัญหาได้ โดยนำทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง
กับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
รู้อะไร
๑. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
รู้อะไร
๑. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้
ทำอะไรได้

๑. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์
ปัญหา เกี่ยวกับ
ความยาวที่มีการ
เปลี่ยนหน่วยและ
เขียนในรูป
ทศนิยม
๒. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์
ปัญหา เกี่ยวกับ
น้ำหนักที่มีการ
เปลี่ยนหน่วยและ
เขียนในรูป
ทศนิยม
๓. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
และความจุของ
ภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
๔. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยม

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิต
สาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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ผลการวิเคราะห์

ด้านขนานและรูป ๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้แก่ นำไปใช้
สี่เหลี่ยมขนมเปียก การแก้ปัญหาได้ โดยนำทักษะและกระบวนการทาง
ปูน
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง
กับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐาน ค ๒.๒ ๑. สร้างเส้นตรง รู้อะไร
เข้าใจและ
หรือส่วนของ
๑. สามารถสร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับ
วิเคราะห์รูป
เส้นตรงให้ขนาน เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ได้
เรขาคณิต สมบัติ กับเส้นตรงหรือ
ทำอะไรได้
ของรูปเรขาคณิต ส่วนของเส้นตรงที่ ๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้แก่ นำไปใช้
ความสัมพันธ์
กำหนดให้
การแก้ปัญหาได้ โดยนำทักษะและกระบวนการทาง
ระหว่างรูป
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
เรขาคณิต และ
สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง
ทฤษฎีบททาง
กับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
เรขาคณิต และ
๒. จำแนกรูป
รู้อะไร
นำไปใช้
สี่เหลี่ยมโดย
๑. สามารถจำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของ
พิจารณาจาก
รูปได้
สมบัติของรูป
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้แก่ นำไปใช้
การแก้ปัญหาได้ โดยนำทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง
กับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
๓. สร้างรูป
รู้อะไร
สี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๑. สามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความ
ๆ เมื่อกำหนด
ยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาว
ความยาวของด้าน ของเส้นทแยงมุมได้
และขนาดของมุม ทำอะไรได้
หรือเมื่อกำหนด
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำทักษะและ
ความยาวของเส้น กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
ทแยงมุม
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
๔. บอกลักษณะ รู้อะไร
ของปริซึม
๑. สามารถบอกลักษณะของปริซึมได้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น บอกลักษณะ
ของปริซึม โดยนำทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง ๆ
การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิต
สาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระที่ ๓ สถิติ
และความน่าจะ
เป็น
มาตรฐาน ค ๓.๑
เข้าใจ
กระบวนการทาง
สถิติ และใช้
ความรู้ทางสถิติใน
การแก้ปัญหา

๑. ใช้ข้อมูลจาก
กราฟในการหา
คำตอบของโจทย์
ปัญหา

๒. เขียนแผนภูมิ
แท่งจากข้อมูลที่
เป็นจำนวนนับ

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
๑. สามารถอ่านกราฟเส้น และใช้ข้อมูลจากกราฟในการ ศาสน์ กษัตริย์
หาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิต
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น สามารถอ่าน สาธารณะ
กราฟเส้น และใช้ข้อมูลจากกราฟในการหาคำตอบของ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
โจทย์ปัญหาได้ โดยนำทักษะและกระบวนการทาง
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
ความเป็นไทย
สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง ๖. มีระเบียบวินัย
กับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
รู้อะไร
๑. สามารถเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับได้ ๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
ทำอะไรได้
๑. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น เขียนแผนภูมิ ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
แท่งจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ค ๑๕๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร์ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
หน่ว
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ยที่
๑. จำนวนนับ
- การอ่านและการ
เขียนตัวหนังสือ
ตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทย
แทนจำนวน
- การเขียนในรูป
กระจายและค่าของ
ตัวเลขในแต่ละ
หลัก
- การเรียงลำดับ
จำนวน
- การประมาณค่า
ใกล้เคียงเป็น
จำนวนเต็มสิบ เต็ม
ร้อย เต็มพัน
- แบบรูปของจำนวน
๒. การบวก การลบ
การคูณ การหาร
- สมบัติของจำนวน
นับ
- การบวก การลบ
- การคูณ การหาร
- การบวก ลบ คูณ
หารระคน
- โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ การ
คูณ การหาร
- โจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ หาร
ระคน

๓.

มุม

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๕/๒
ค ๑.๓ ป.๕/๑
ค ๔.๑ ป.๕/๑
ค ๖.๑ ป.๕/๓-๔

ค ๑.๒ ป.๕/๓
ค ๖.๑ ป.๕/๑–๓

ค ๒.๑ ป.๕/๔

สาระการเรียนรู้
การนำจำนวนไปใช้บางครัง้ อาจใช้ค่าประมาณ
ใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพันเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว การหาผลลัพธ์ของ
โจทย์ให้ดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อหา
คำตอบ และการแก้โจทย์ปัญหา ต้องอ่านโจทย์
ให้เข้าใจวิเคราะห์โจทย์ วางแผนแก้โจทย์ปัญหา
แล้วจึงแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
จำนวนมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็น
อย่างมากสามารถนำไปสร้างผลงานและนำเสนอ
ผลงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง ต้องทำตัวส่วน
ให้เท่ากันก่อน โดยคูณตัวเศษและตัวส่วนด้วย
จำนวนเดียวกัน แล้วจึงนำมาบวกหรือลบกัน
การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ให้นำจำนวนนับ
คูณกับตัวเศษ โดยตัวส่วนคงเดิม การคูณ
เศษส่วนด้วยเศษส่วน ให้นำตัวเศษคูณตัวเศษ
และนำตัวส่วนคูณตัวส่วน การหารเศษส่วนด้วย
จำนวนนับ อาจคิดได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็น
ตัวตั้งกับส่วนกลับของจำนวนนับ
นั้น การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน อาจคิดได้
จากการคูณจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับ
ของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร การหารเศษส่วนด้วย
เศษส่วน อาจคิดได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัว
ตั้งกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร การ
บวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน ให้หาผลลัพธ์
ในวงเล็บก่อน แล้วจึงนำไปบวก ลบ หรือคูณกับ
จำนวนนอกวงเล็บ การแก้โจทย์ปัญหา ต้อง
วิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดมาให้ โจทย์
ต้องการให้หาสิ่งใด และต้องหาคำตอบโดยวิธีใด
ชนิดของมุม แบ่งตามขนาดของมุมมีทั้งหมด

เวลา
(ชม)
๘

น้ำหนัก
คะแนน
๑๐

๑๘

๑๐

๗

๕
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หน่ว
ยที่

๔.

๕

๖

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
- จุดมุมยอด แขน
ของมุม การ
เรียกชื่อมุม การ
เขียนสัญลักษณ์
แทนมุม
- ชนิดของมุม
- การวัดขนาดของ
มุม
- การสร้างมุมโดยใช้
ไม้โพรแทกเตอร์
(ครึ่งวงกลม
เส้นขนาน
๔.๑ เส้นขนานและ
การใช้สัญลักษณ์ //
แสดงการขนาน
๔.๒ การสร้างเส้น
ขนาน
สถิติและความน่าจะ
เป็นเบื้องต้น
๕.๑ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและ
การจำแนกข้อมูล
๕.๒ การอ่าน
แผนภูมิแท่ง
๕.๓ การอ่าน
แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ
๕.๔ การเขียน
แผนภูมิแท่ง
๕.๕ ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น
เศษส่วน
๖.๑ เศษส่วนแท้
เศษเกิน จำนวนคละ
๖.๒ เศษส่วนของ
จำนวนนับ
๖.๓ เศษส่วนที่
เท่ากัน
๖.๔ เศษส่วนอย่างต่ำ
๖.๕ การเปรียบเทียบ
เศษส่วนที่มีตัวส่วน
เป็นพหุคูณของกัน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค ๓.๒ ป.๕/๑
ค ๖.๑ ป.๕/๔
ป.๕/๖

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชม)

น้ำหนัก
คะแนน

๕ ชนิด คือ มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน มุม
ตรง และมุมกลับ

ค ๓.๒ ป.๕/๓
ค ๖.๑ ป.๕/๓
ป.๕/๕

ชนิดของมุม แบ่งตามขนาดของมุมมีทั้งหมด
๕ ชนิด คือ มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน มุม
ตรง และมุมกลับ

๔

๕

ค ๕.๑ ป.๕/๑-๒
ค ๕.๒ ป.๕/๑
ค ๖.๑ ป.๕/๒
ป.๕/๔-๕

การรวบรวมข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่หามา
ได้จากการสังเกต สำรวจ หรือการทดลอง มาจัด
ให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการอ่านและ
การนำไปใช้การจำแนกข้อมูล เป็นการนำข้อมูล
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดให้เป็นกลุ่ม
หรือหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระเบียบ ซึ่งข้อมูลที่
มีลักษณะคล้ายกันจะจัดเก็บไว้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน

๗

๑๐

ค ๑.๑ ป.๕/๑-๒
ค ๖.๑ ป.๕/๓-๕

เศษส่วนแท้ เป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่า
ตัวส่วน เศษเกิน เป็นเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากับ
หรือมากกว่าตัวส่วน จำนวนคละ เป็นเศษส่วน
ที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนและสามารถเขียนใน
รูปของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ เศษส่วนที่ตัว
ส่วนหารตัวเศษได้ลงตัว เศษส่วนนั้นสามารถ
เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนนับได้ การเขียน
เศษเกินในรูปจำนวนคละ ทำได้โดยนำตัวส่วนไป
หารตัวเศษ ผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนนับ เศษที่
เหลือเป็นตัวเศษ โดยมีตัวส่วนคงเดิม
การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน หาตัวเศษได้

๑๖

๑๐

197
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

และกัน
๖.๖ การเรียงลำดับ
เศษส่วน

๗

การบวก ลบ คูณ ค ๑.๒ ป.๕/๒-๓
หารเศษส่วน
ค ๖.๑ ป.๕/๓-๕
๗.๑ การบวกและ
การลบเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเป็นพหุคูณของ
กันและกัน
๗.๒ การคูณและ
การหารเศษส่วน
๗.๓ การบวก ลบ
คูณเศษส่วนระคน
๗.๔ โจทย์ปัญหา
การบวกและการลบ
เศษส่วนที่มีตัวส่วน
เป็นพหุคูณของกัน
และกัน
๗.๕ โจทย์ปัญหา
การคูณและการหาร
เศษส่วน

๘

ทศนิยม
ค ๑.๑ ป.๕/๑
๘.๑ การอ่านและการ ค ๖.๑ ป.๕/๒-๕
เขียนทศนิยมไม่เกิน
สองตำแหน่ง
๘.๒ หลักเลขและค่า
ประจำหลักของ
ทศนิยม
๘.๓ การเขียนในรูป
กระจาย

สาระการเรียนรู้
โดยนำตัวส่วนไปคูณจำนวนนับ แล้วบวกกับตัว
เศษโดยที่ตัวส่วนคงเดิม เศษส่วนใดๆ เมื่อนำ
จำนวนที่เท่ากันที่ไม่ใช่ศูนย์มาคูณทั้งตัวเศษและ
ตัวส่วน หรือหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน ค่าของ
เศษส่วนนั้นยังคงเท่าเดิม เศษส่วนที่ไม่สามารถ
หาจำนวนนับใดๆ ที่มากกว่า ๑ ไปหารทั้งตัวเศษ
และตัวส่วนได้ลงตัว เรียกว่า เศษส่วนอย่างต่ำ
การเปรียบเทียบเศษส่วนอาจใช้การเขียนรูปมา
ช่วยในการพิจารณา หรืออาจใช้การแปลง
เศษส่วนให้มี ตัวส่วนเท่ากัน แล้วจึงนำมา
เปรียบเทียบกัน โดยอาศัยหลักที่ว่า เศษส่วนที่มี
ตัวส่วนเท่ากัน เศษส่วนที่ตัวเศษมากกว่า จะมีค่า
มากกว่า
การบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง ต้องทำตัว
ส่วนให้เท่ากันก่อน โดยคูณตัวเศษและตัวส่วน
ด้วยจำนวนเดียวกัน แล้วจึงนำมาบวกหรือลบกัน
การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ให้นำจำนวนนับ
คูณกับตัวเศษ โดยตัวส่วนคงเดิม การคูณ
เศษส่วนด้วยเศษส่วน ให้นำตัวเศษคูณตัวเศษ
และนำตัวส่วนคูณตัวส่วน การหารเศษส่วนด้วย
จำนวนนับ อาจคิดได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็น
ตัวตั้งกับส่วนกลับของจำนวนนับนั้น การหาร
จำนวนนับด้วยเศษส่วน อาจคิดได้จากการคูณ
จำนวนนับที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของเศษส่วน
ที่เป็นตัวหาร การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน อาจ
คิดได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วน
กลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร การบวก ลบ คูณ
ระคนของเศษส่วน ให้หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน
แล้วจึงนำไปบวก ลบ หรือคูณกับจำนวนนอก
วงเล็บ การแก้โจทย์ปัญหา ต้องวิเคราะห์โจทย์
ว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดมาให้ โจทย์ต้องการให้หา
สิ่งใด และต้องหาคำตอบโดยวิธีใด
ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง มีตัวเลขหลังจุดทศนิยม
หนึ่งตัว ตัวเลขหลังจุดทศนิยมแสดงจำนวนที่
เปรียบเทียบกับจำนวนเต็ม ๑๐ ส่วน

เวลา
(ชม)

น้ำหนัก
คะแนน

๒๐

๑๐

๘

๑๐
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๙

๑๐

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๘.๔ การเปรียบเทียบ
ทศนิยม
๘.๕ การเรียงลำดับ
ทศนิยม
๘.๖ ความสัมพันธ์
ระหว่างทศนิยมกับ
เศษส่วน
การบวก ลบ คูณ
ทศนิยม
๙.๑ การบวกและ
การลบทศนิยมไม่เกิน
สองตำแหน่ง
๙.๒ การคูณทศนิยม
ที่มีผลคูณเป็น
ทศนิยมไม่เกินสอง
ตำแหน่ง
๙.๓ การบวก ลบ
คูณทศนิยมระคนที่มี
ผลลัพธ์เป็นทศนิยม
ไม่เกินสองตำแหน่ง
๙.๔ แบบรูปของ
ทศนิยม
๙.๕ โจทย์ปัญหา
การบวกและการลบ
ทศนิยมไม่เกินสอง
ตำแหน่ง
๙.๖ โจทย์ปัญหา
การคูณที่มีผลคูณเป็น
ทศนิยมไม่เกินสอง
ตำแหน่ง
๙.๗ โจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ
ทศนิยมระคนที่มี
ผลลัพธ์เป็นทศนิยม
ไม่เกินสองตำแหน่ง
บทประยุกต์
๑๐.๑ โจทย์ปัญหา
การคูณและการหาร
(บัญญัติไตรยางศ์) ที่
มีผลลัพธ์เป็นจำนวน
นับ
๑๐.๒ ร้อยละกับ

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชม)

น้ำหนัก
คะแนน

ค ๑.๒ ป.๕/๒-๓
ค ๖.๑ ป.๕/๑–๕

การบวก ลบ คูณทศนิยม

๑๙

๑๔

ค ๑.๑ ป.๕/๑
ค ๑.๒ ป.๕/๓
ค ๖.๑ ป.๕/๑-๕

โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ร้อยละกับ
เศษส่วน ร้อยละกับทศนิยม การ
เปรียบเทียบเศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การ
เปรียบเทียบเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ ร้อย
ละของจำนวน และโจทย์ปัญหาร้อยละที่มี
ผลลัพธ์เป็นจำนวนนับ

๑๖

๑๐
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๑๑

๑๒

๑๓

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เศษส่วน
๑๐.๓ ร้อยละกับ
ทศนิยม
๑๐.๔ การ
เปรียบเทียบ
เศษส่วน ทศนิยม
และร้อยละ
๑๐.๕ ร้อยละของ
จำนวน
๑๐.๖ โจทย์ปัญหา
ร้อยละที่มีผลลัพธ์
เป็นจำนวนนับ
รูปสี่เหลี่ยม
๑๑.๑ ชนิดของรูป
สี่เหลี่ยม
๑๑.๒ การสร้างรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
๑๑.๓ ความยาวรอบ
รูปของรูปสี่เหลี่ยม
๑๑.๔ พื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
๑๑.๕ การคาดคะเน
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก
รูปสามเหลี่ยม
๑๒.๑ ชนิดของรูป
สามเหลี่ยม
๑๒.๒ ส่วนประกอบ
ของรูปสามเหลี่ยม
๑๒.๓ ขนาดของมุม
ภายใน
๑๒.๔ ความยาวรอบ
รูปของรูป
สามเหลี่ยม
๑๒.๕ การสร้างรูป
สามเหลี่ยม
๑๒.๖ พื้นที่ของรูป
สามเหลี่ยม
รูปวงกลม
๑๓.๑ ส่วนประกอบ
ของรูปวงกลม
๑๓.๒ การสร้างรูป

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชม)

น้ำหนัก
คะแนน

ค ๒.๑ ป.๕/๒-๓
ค ๖.๑ ป.๕/๑–๕

ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม พื้นที่ของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

๑๒

๕

ค ๒.๑ ป.๕/๒-๓
ค ๒.๒ ป.๕/๑
ค ๓.๑ ป.๕/๓
ค ๓.๒ ป.๕/๒
ค ๖.๑ ป.๕/๑–๖

รูปสามเหลี่ยมมีหลายชนิด จำแนกตาม
ลักษณะของด้าน ได้แก่ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

๑๒

๕

ค ๓.๒ ป.๕/๒
ค ๖.๑ ป.๕/๑–๖

ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวงกลม
เท่ากับสองเท่าของความยาวของรัศมีและจุด
คงที่ที่ห่างจากจุดทุกจุดบนเส้นรอบวงเป็น
ระยะทางเท่ากัน เรียกว่า จุดศูนย์กลางของ

๕

๑๐
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๑๔

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

วงกลม
๑๓.๓ การประดิษฐ์
ลวดลายโดยใช้รูป
วงกลม
รูปเรขาคณิตสามมิติ ค ๒.๑ ป.๕/๑
และปริมาตรของ
ป.๕/๕
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ค ๓.๑ ป.๕/๑
๑๔.๑ ชนิดของรูป
ค ๖.๑ ป.๕/๑–๖
เรขาคณิตสามมิติ
๑๔.๒ การหา
ปริมาตรและ / หรือ
ความจุของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก

รวม

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชม)

น้ำหนัก
คะแนน

๘

๑๐

๑๖๐

๑๐๐

วงกลม

รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองเป็น
รูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่ใน
ระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนาน เรียกว่า ปริซึม
- ปริซึมที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก เรียกว่า ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้ง
สองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่ใน
ระนาบที่ขนานกัน มีผิวโค้ง เรียกว่า ทรงกระบอก
- รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปหลาย
เหลี่ยม มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกัน
กับฐาน และมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม
เรียกว่า พีระมิด
- รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม
มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน
และมีผิวโค้งเรียกว่า กรวย
- รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบ
ลักษณะเช่นเดียวกับลูกปิงปอง ลูกบอล ลูกแก้ว
เรียกว่า ทรงกลม
- ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส เรียกว่า ลูกบาศก์
- ลูกบาศก์หน่วย เป็นหน่วยในการวัด
ปริมาตรหรือความจุ ปริมาตรหรือความจุ ๑
ลูกบาศก์หน่วย คือ ปริมาตรหรือความจุของ
ลูกบาศก์ที่มีความกว้าง ๑ หน่วย ความยาว ๑
หน่วย และความสูง ๑ หน่วย
- ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร
มิลลิลิตร เป็นหน่วยที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งใช้บอก
ปริมาตรหรือความจุ
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑
จำนวนและ
พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑
เข้าใจถึงความ
หลากหลายของ
การแสดงจำนวน
ระบบจำนวน การ
ดำเนินการของ
จำนวน ผลที่
เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินการ สมบัติ
ของการดำเนินการ
และนำไปใช้

ตัวชี้วัด
๑. เปรียบเทียบ
เรียงลำดับเศษส่วนและ
จำนวนคละจาก
สถานการณ์ต่างๆ

๒. เขียนอัตราส่วนแสดง
เปรียบเทียบปริมาณจาก
ข้อความหรือสถานการณ์
โดยที่ปริมาณแต่ละ
ปริมาณเป็นจำนวนนับ

๓. หาอัตราส่วนที่เท่ากับ
อัตราส่วนที่กำหนดให้

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
สามารถเปรียบเทียบ เรียงลำดับ
ศาสน์ กษัตริย์
เศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ต่าง ๆ ได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ทำอะไรได้
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความเป็นไทย
เช่น เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและ ๖. มีระเบียบวินัย
จำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยนำ ๗. มีความรับผิดชอบ/
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มุ่งมั่นในการทำงาน
มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ ๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
รู้อะไร
สามารถเขียนอัตราส่วนแสดง
เปรียบเทียบปริมาณจากข้อความหรือ
สถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณ
เป็นจำนวนนับ
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เช่น เขียนอัตราส่วนแสดงเปรียบเทียบ
ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดย
ที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ
โดยนำทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหา
ต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
รู้อะไร
สามารถหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน
ที่กำหนดให้ได้
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดย
นำทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหา
ต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
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ตัวชี้วัด
ผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. หา ห.ร.ม. ของจำนวน รู้อะไร
นับไม่เกิน ๓ จำนวน
สามารถหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน
ที่กำหนดให้ได้
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓
จำนวน โดยนำทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
การแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง
กับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และ
ความคิดสร้างสรรค์
๕. หา ค.ร.น. ของจำนวน รู้อะไร
นับไม่เกิน ๓ จำนวน
สามารถหา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่
เกิน ๓ จำนวนได้
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เช่น หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓
จำนวน นำไปใช้การแก้ปัญหาได้ นำ
ความรู้ไปศึกษาต่อได้ โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง
ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
๖. แสดงวิธีหาคำตอบ
รู้อะไร
ของโจทย์ปัญหา โดยใช้
สามารถ๖. แสดงวิธีหาคำตอบของ
ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม.
โจทย์ปัญหา โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม.
และ ค.ร.น.
และ ค.ร.น.ได้
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เช่น นำไปใช้การแก้ปัญหาได้ โดยนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง
ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
๗. หาผลลัพธ์ของการ
รู้อะไร
บวก ลบ คูณ หารระคน
สามารถหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ
ของเศษส่วนและจำนวน คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวน
คละ
คละได้
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
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ผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เช่น นำไปใช้การแก้ปัญหาได้ โดยนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง
ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
๘. แสดงวิธีหาคำตอบ
รู้อะไร
ของโจทย์ปัญหาเศษส่วน
สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
และจำนวนคละ ๒-๓
ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ๒-๓
ขั้นตอน
ขั้นตอนได้
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เช่น นำไปใช้การแก้ปัญหาได้ โดยนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง
ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
๙. หาผลหารของทศนิยม รู้อะไร
ที่ตัวหารและผลหาร เป็น สามารถหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหาร
ทศนิยมไม่เกิน ๓
และผลหาร เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓
ตำแหน่ง
ตำแหน่งได้
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
การคำนวณ โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง
ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
๑๐. แสดงวิธีหาคำตอบ รู้อะไร
ของโจทย์ปัญหาการบวก
สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
การลบ การคูณ การหาร ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม ๓ ขั้นตอน
ทศนิยม ๓ ขั้นตอนได้
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
นำไปใช้การแก้ปัญหาได้ โดยนำทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง
ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบ รู้อะไร
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ตัวชี้วัด
ของโจทย์ปัญหา
อัตราส่วน

๑๒. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาร้อยละ
๒-๓ ขั้นตอน

มาตราน ค ๑.๒
เข้าใจและ
วิเคราะห์แบบรูป
ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน ลำดับ
และอรุกรม และ
นำไปใช้

๑. แสดงวิธีคิดและหา
คำตอบของปัญหา
เกี่ยวกับแบบรูป

ผลการวิเคราะห์
สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาอัตราส่วนได้
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
อัตราส่วนได้ โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง
ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
รู้อะไร
สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาร้อยละ ๒-๓ ขั้นตอนได้
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
นำไปใช้การแก้ปัญหาได้ โดยนำทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง
ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
รู้อะไร
สามารถแสดงวิธีคิดและหาคำตอบของ
ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ทำอะไรได้
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ๕. สะอาดสวยงาม/รัก
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปได้
ความเป็นไทย
โดยนำทักษะและกระบวนการทาง
๖. มีระเบียบวินัย
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
๗. มีความรับผิดชอบ/
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมาย มุ่งมั่นในการทำงาน
ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหา ๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
ต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
เรียนรู้
สร้างสรรค์
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
สาระที่ ๒ การวัด ๑. แสดงวิธีหาคำตอบ
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
และเรขาคณิต
ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ศาสน์ กษัตริย์
มาตรฐาน ค ๒.๑ ปริมาตรของรูปเรขาคณิต ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
เข้าใจพื้นฐาน
สามมิติที่ประกอบด้วย
สามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุม
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
เกี่ยวกับการวัด
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ฉากได้
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
วัดและคาดคะเน
ทำอะไรได้
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ขนาดของสิ่งที่
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ความเป็นไทย
ต้องการวัดและ
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
๖. มีระเบียบวินัย
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สาระ/มาตรฐาน
นำไปใช้

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
เกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดย
นำทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหา
ต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
๒. แสดงวิธีหาคำตอบ
รู้อะไร
ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ความยาวรอบรูปและ
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่
พื้นที่ของรูปและพื้นที่ของ ของรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมได้
รูปหลายเหลี่ยม
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
หาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปและพื้นที่ของ
รูปหลายเหลี่ยม โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง
ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
๓. แสดงวิธีหาคำตอบ
รู้อะไร
ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ความยาวรอบรูปและ
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่
พื้นที่ของรูปและพื้นที่ของ ของรูปและพื้นที่ของวงกลมได้
วงกลม
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
หาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปและพื้นที่ของ
วงกลม โดยนำทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหา
ต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
มาตรฐาน ค ๒.๒ ๑. จำแนกรูปสามเหลี่ยม รู้อะไร
เข้าใจและ
โดยพิจารณาจากสมบัติ
สามารถจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดย
วิเคราะห์รูป
ของรูป
พิจารณาจากสมบัติของรูปได้
เรขาคณิต สมบัติ
ทำอะไรได้
ของรูปเรขาคณิต
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
ความสัมพันธ์
บอกชนิดและสมบัติของสามเหลี่ยมได้
ระหว่างรูป
โดยนำทักษะและกระบวนการทาง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
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สาระ/มาตรฐาน
เรขาคณิต และ
ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต และ
นำไปใช้

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหา
ต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
๒. สร้างรูปสามเหลี่ยม
รู้อะไร
เมื่อกำหนดความยาวของ สามารถบอกความยาวของด้านต่างๆได้
ด้านและขนาดของมุม
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
การออกแบบอาคาร สถานที่ เป็นต้น โดย
นำทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหา
ต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
๓. บอกลักษณะของรูป รู้อะไร
เรขาคณิตสามมิติชนิด
สามารถสามารถบอกลักษณะของรูป
ต่าง ๆ
เรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ทรง
กลม ทรงกระบอก กรวย และพีระมิดได้
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิด
ต่าง ๆ โดยนำทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหา
ต่าง ๆ การให้เหตุผล และความคิด
สร้างสรรค์
๔. ระบุรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่ประกอบจากรูปคลี่
และระบุรูปคลี่ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ

รู้อะไร
สามารถระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูป
เรขาคณิตสามมิติได้
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจาก
รูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต
สามมิติ โดยนำทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
การแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง
กับเนื้อหาต่าง ๆ การให้เหตุผล และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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ตัวชี้วัด

สาระที่ ๓ สถิติ
๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
และความน่าจะ รูปวงกลมในการหา
เป็น
คำตอบของโจทย์ปัญหา
มาตรฐาน ค ๓.๑
เข้าใจ
กระบวนการทาง
สถิติ และใช้
ความรู้ทางสถิติใน
การแก้ปัญหา

ผลการวิเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์
รู้อะไร
สามารถอ่านแผนภูมิรูปวงกลมและใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาได้
ทำอะไรได้
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
อ่านแผนภูมิรูปวงกลมและใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาได้ โดยนำทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาต่าง
ๆ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ค ๑๖๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร์ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

๒

๓

๔

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค ๑.๒ ป.๖/๒
ค ๑.๓ ป.๖/๑
ค ๑.๔ ป.๖/๑
ค ๔.๑ ป.๖/๑
ค ๖.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๓

จำนวนนับ และ การบวก การลบ
การคูณ การหารจำนวนนับ
-ค่าประจำหลักและค่าของตัวเลข
ตามค่าประจำหลัก
-การเขียนในรูปกระจาย
-การเรียงลำดับจำนวน
-การประมาณค่าใกล้เคียงเป็น
จำนวนเต็ม
-การบวก การลบ การคูณ และ
การหารจำนวนนับ และโจทย์ปัญหา
-การบวก ลบ คูณ หารระคน และ
โจทย์ปัญหา
-สมบัติการสลับที่ สมบัติการ
เปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจง
-การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหา
สมการและการแก้สมการ
ค ๔.๒ ป.๖/๑
-สมการที่เป็นจริงและสมการที่เป็น ค ๖.๑ ป.๖/๒
เท็จ
ป.๖/๔
-สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว
-การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า
หนึ่งตัว
-การเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัว
ไม่ทราบค่าโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการ
ตัวประกอบของจำนวนนับ
การหาตัวประกอบ
การแยกตัวประกอบ
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
โจทย์ปัญหา
มุมและส่วนของเส้นตรง
-มุมที่มีขนาดเท่ากัน
-การแบ่งครึ่งมุมโดยใช้ไม้โพร
แทรกเตอร์
-การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงโดย
ใช้ไม้บรรทัด
-เส้นทแยงมุมและสมบัติของเส้น

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
ค่าประจำหลักแต่ละหลักเลขที่ ๑๒
๕
อยู่ทางซ้ายมือ จะมีค่าเป็นสิบ
เท่าของค่าประจำหลักของ หลัก
เลขที่อยู่ถัดไปทางขวามือและ
ตัวเลขในหลักต่างๆ เท่ากับผล
คูณของตัวเลขนั้นกับค่าประจำ
หลัก
สาระการเรียนรู้

สมการ หมายถึง ประโยค
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่
แสดงให้เห็นว่าประโยคทั้ง ๒ข้าง
มีค่าเท่ากัน โดยเขียนแทนด้วย
เครื่องหมาย “เท่ากับ (=)” ซึ่ง
แบ่งได้เป็นสมการที่เป็นจริง
สมการที่เป็นเท็จและสมการที่มี
ตัวไม่ทราบค่า

๑๔

๗

ค ๑.๔ ป.๖/๒
ค ๖.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๔

ตัวประกอบของจำนวนนับใดก็
คือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้น
ได้ลงตัว

๑๖

๑๐

ค ๓.๑ ป.๖/๑
ค ๖.๑ ป.๖/๓

มุมและส่วนของเส้นตรง
สามารถความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้

๕

๕
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๕

๖

๗

๘

๙

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
-การสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
เส้นขนาน
-เส้นขนานและมุมแย้ง
-เส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บน
ข้างเดียวกันของเส้นตัด
-การพิจารณาเส้นขนาน
ทิศและแผนผัง
-การบอกชื่อทิศ และทิศทางของ
ทิศทั้งแปด
-การอ่านแผนที่ แผนผัง ที่มีทิศ
และมาตราส่วนกำกับ
-การเขียนแผนผังแสดงตำแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ
-การเขียนแผนผังแสดงเส้นทาง
โดยใช้มาตราส่วน
เศษส่วน และการบวก ลบ คูณ หาร
เศษส่วน
-เศษส่วนที่เท่ากัน
-การเปรียบเทียบและการ
เรียงลำดับเศษส่วน
-การบวก การลบเศษส่วน และ
โจทย์ปัญหา
-การคูณ การหารเศษส่วน และ
โจทย์ปัญหา
-การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
ระคน และโจทย์ปัญหา
ทศนิยม
-การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่
เกินสามตำแหน่ง
-ค่าประจำหลักและการเขียน
ทศนิยมในรูปกระจาย
-การเปรียบเทียบและการ
เรียงลำดับทศนิยม
-การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูป
เศษส่วนและเขียนเศษส่วนให้อยู่ใน
รูปทศนิยม
-การประมาณค่าใกล้เคียงเป็น
ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง สองตำแหน่ง
การบวก การลบ การคูณทศนิยม การบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

ค ๓.๑ ป.๖/๓
ค ๖.๑ ป.๖/๓-๔

เส้นขนาน สามารถความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้

๕

๓

ค ๒.๑ ป.๖/๑
ค ๒.๒ ป.๖/๓
ค ๖.๑ ป.๖/๒
ป.๖/๔-๕

นำความรู้เรื่องทิศและแผนผัง
ไปใช้บอกตำแหน่งสิ่งต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวันได้

๖

๓

ค ๑.๑ ป.๖/๒-๓
ค ๖.๒ ป.๖/๑
ค ๑.๒ ป.๖/๒

เศษส่วน และการบวก ลบ คูณ
หาร เศษส่วน
สามารถความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้

๑๗

๑๒

ค ๑.๑ ป.๖/๒-๓
ค ๖.๑ ป.๖/๓
ค ๑.๓ ป.๖/๒

ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง มีตัวเลข
หลังจุดทศนิยมหนึ่งตัว ตัวเลข
หลังจุดทศนิยมแสดงจำนวนที่
เปรียบเทียบกับจำนวนเต็ม ๑๐
ส่วน

๕

๓

ค ๑.๒ ป.๕/๒-๓
ค ๖.๑ ป.๕/๑-๕

การบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม สามารถความรู้ไปใช้ใน

๙

๕
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หน่วยที่

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สามตำแหน่งและโจทย์ปัญหา
-การคูณทศนิยมที่ผลคูณเป็น
ทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งและ
โจทย์ปัญหา
-การบวก ลบ คูณ ทศนิยม
ระคนที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน
สามตำแหน่ง และโจทย์ปัญหา
การหารทศนิยม
-การหารทศนิยมและโจทย์ปัญหา
-การหาร ทศนิยมระคนที่มีผลลัพธ์
เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
และโจทย์ปัญหา
รูปสี่เหลี่ยม
-ความยาวเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยม
-การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปสี่เหลี่ยม
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูป
สี่เหลี่ยม
-การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
โดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมและ/หรือ
รูปสี่เหลี่ยม
รูปวงกลม
-ความยาวเส้นรอบรูปวงกลม
-การหาพื้นที่รูปวงกลม
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปวงกลม
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูป
วงกลม
บทประยุกต์
-โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
(บัญญัติไตรยางศ์)
-การหาร้อยละและโจทย์ปัญหา
ร้อยละ
-การซื้อขาย
-โจทย์ปัญหาร้อยละกับกำไรขาดทุน
-โจทย์ปัญหาร้อยละกับการลดราคา
ดอกเบี้ย
รูปเรขาคณิตสามมิติ และ ปริมาตร
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
-รูปเรขาคณิตสามมิติ

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

ชีวิตประจำวันได้

ค ๑.๒ ป.๖/๑-๒
ค ๖.๑ ป.๖/๓

การหารทศนิยม สามารถ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๑๒

๘

ค ๒.๑ ป.๖/๓
ค ๒.๒ ป.๖/๑
ค ๓.๑ ป.๖/๒
ค ๖.๑ ป.๖/๔-๕

การหาความยาวเส้นรอบรูป
สี่เหลี่ยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม พื้นที่
รูปสี่เหลี่ยมและการหาพื้นที่ของ
รูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูป
สามเหลี่ยมและ/หรือรูปสี่เหลี่ยม

๑๒

๘

ค ๒.๑ ป.๖/๓
ค ๒.๒ ป.๖/๑
ค ๓.๒ ป.๖/๑
ค ๖.๑ ป.๖/๔

ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของรูปวงกลมเท่ากับสองเท่าของ
ความยาวของรัศมีและจุดคงที่ที่
ห่างจากจุดทุกจุดบนเส้นรอบวง
เป็นระยะทางเท่ากัน เรียกว่า จุด
ศูนย์กลางของวงกลม

๑๑

๘

ค ๑.๒ ป.๖/๒
ค ๖.๑ ป.๖/๕

โจทย์ปัญหาการคูณและการ
หาร การหาร้อยละและโจทย์
ปัญหาร้อยละ การซื้อขาย และ
ร้อยละกับกำไร-ขาดทุน สามารถ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๒๐

๑๕

ค ๓.๑ ป.๖/๑
ค ๓.๒ ป.๖/๑
ค ๖.๑ ป.๖/๕-๖

ส่วนประกอบของรูป
เรขาคณิตสามมิติ (ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก

๘

๕
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๑๕

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
-การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตจากรูป
คลี่
-รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูป
เรขาคณิตสามมิติ
สถิติ และ ความน่าจะเป็น
-การเก็บรวบรวมข้อมูล
-การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
-การเขียนกราฟแท่ง
-ความน่าจะเป็น

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

กรวย ปริซึม พีระมิด)

ค ๕.๑ ป.๖/๑-๒
ความน่าจะเป็น หมายถึง
๘
ค ๕.๒ ป.๖/๑
โอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งๆ จะ
ค ๖.๑ ป.๖/๓
เกิดขึ้น เรียกความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์นั้น ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
จาก ๓ กรณี ได้แก่ เกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็
ได้และไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
รวม
๑๖๐

๕

๑๐๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑
เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอด พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร
ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

๑. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่
อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้
๒. บอกสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการ ดำรงชีวิต
ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัย
อยู่

มาตรฐาน ว ๑.๒
เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงาน
สัมพันธ์ กันความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่
ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์

๑. ระบุชื่อ บรรยาย
ลักษณะและบอกหน้าที่
ของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ
พืช รวมทัง้ บรรยายการทำ
หน้าที่ร่วมกัน ของส่วนต่าง
ๆ ของร่างกายมนุษย์ใน
การทำ กิจกรรมต่าง ๆ
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
๒. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายตนเอง โดยการ
ดูแลส่วนต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และ
รักษา ความสะอาดอยู่
เสมอ

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑. บอกชื่อพืชและชื่อสัตว์ที่พบ ๑. มีสัมมา
ในบริเวณที่สำรวจได้
คารวะ/รักชาติ
๒. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะ ศาสน์ กษัตริย์
กับการ ดำรงชีวิตของสัตว์ได้
๒. มีความ
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิต
สาธารณะ
๔. ตรงเวลา/
ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาด
สวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบ
วินัย
๗. มีความ
รับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการ
ทำงาน
๑. บอกหน้าที่ส่วนต่างๆ ของ
๘.
ร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช
ขยันหมั่นเพียร/
พร้อมทั้งอธิบายการทำหน้าที่
ใฝ่เรียนรู้
ของส่วนต่างๆ ได้
๒.สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมี ๙. มีสติ/อยู่อย่าง
พอเพียง
ส่วนต่าง ๆ ที่มี ลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้
เหมาะสม ในการดำรงชีวิต เช่น
ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า
แมว มีขา ๔ ขาและมีเท้า
สำหรับใช้ในการเคลื่อน
๑. มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายในการทำกิจกรรม ต่างๆ
เพื่อการดำรงชีวิต มนุษย์จึงควร
ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และรักษา
ความสะอาดอยู่เสมอ เช่น ใช้ตำ
มองตัวหนังสือในที่ ๆ มีแสง
สว่างเพียงพอ ดูแลตำให้
ปลอดภัยจากอันตราย และ
รักษาความสะอาดตำอยู่เสมอ
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ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑
เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของ
สสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับ โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้
ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ ซึ่งทำ
จากวัสดุชนิดเดียว หรือ
หลายชนิด ประกอบกัน
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์
๒. ระบุชนิดของวัสดุและ
จัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติ ที่
สังเกตได้

๑.บอกวัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่เป็น
ของเล่น ของใช้ มีหลายชนิด
เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้
อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแต่
ละชนิดมีได้
๒.บอกวัสดุแต่ชนิดอาจ
เหมือนกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้
เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้

มาตรฐาน ว ๒.๓
เข้าใจความหมายของพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสสารและพลังงาน
พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของ
คลื่น ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์

๑. บรรยายการเกิดเสียง
และทิศทาง การเคลื่อนที่
ของเสียงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์

๑.บอกสาเหตุของการเกิดเสียง
เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ
และบอกวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงได้

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑
เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการ
เกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ

๑. ระบุดาวที่ปรากฏบน
ท้องฟ้าในเวลากลางวัน
และกลางคืนจากข้อมูลที่
รวบรวมได้
๒. อธิบายสำเหตุที่มองไม่
เห็นดาวส่วนใหญ่ ในเวลา
กลางวันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์

มาตรฐาน ว ๓.๒
เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของ
ระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ

๑. อธิบายลักษณะ
ภายนอกของหิน จาก
ลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกต
ได้

๑.สามารถระบุได้ว่าบนท้องฟ้ามี
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว
ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็น
ดวงอาทิตย์
๒.บอกและอธิบายว่าในเวลา
กลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่
เนื่องจาก แสงอาทิตย์สว่างกว่า
จึงกลบแสงของดาว ส่วนในเวลา
กลางคืนจะมองเห็นดาว
๑.อธิบายลักษณะของหินที่อยู่
ในธรรมชาติว่ามีลักษณะ
ภายนอกเฉพาะตัวอย่างไรและ
สังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย
น้ำหนัก ความแข็ง และ เนื้อหิน
ได้

๑. มีสัมมา
คารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความ
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิต
สาธารณะ
๔. ตรงเวลา/
ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาด
สวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบ
วินัย
๗. มีความ
รับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการ
ทำงาน
๘.
ขยันหมั่นเพียร/
ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่าง
พอเพียง
๑. มีสัมมา
คารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความ
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิต
สาธารณะ
๔. ตรงเวลา/
ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาด
สวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบ
วินัย
๗. มีความ

214
สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๒
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และ
การแก้ปัญหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รู้เท่า
ทัน และมีจริยธรรม

๑. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดย
ใช้การลองผิดลองถูก การ
เปรียบเทียบ
๒. แสดงลำดับขั้นตอนการ
ทำงาน หรือ การแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์ หรือข้อความ
๓. เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือ
สื่อ
๔. ใช้เทคโนโลยีในกำรส
ร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ ร่วมกัน ดูแล
รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้
งาน อย่างเหมาะสม

สิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
รับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการ
ทำงาน
๘.
ขยันหมั่นเพียร/
ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่าง
พอเพียง
๑.การแก้ปัญหาให้ประสบ
๑. มีสัมมา
ความสำเร็จทำได้โดยใช้ ขั้นตอน คารวะ/รักชาติ
การแก้ปัญหา
ศาสน์ กษัตริย์
๒.การแสดงขั้นตอนการ
๒. มีความ
แก้ปัญหาทำได้โดยการเขียน
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้
๓. จิตอาสา/มีจิต
สัญลักษณ์
สาธารณะ
๓.การเขียนโปรแกรมเป็นการ ๔. ตรงเวลา/
สร้างลำดับของคำสั่ง ให้
ซื่อสัตย์สุจริต
คอมพิวเตอร์ทำงาน
๕. สะอาด
๔.การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี สวยงาม/รัก
เบื้องต้น เช่น การใช้ เมาส์
ความเป็นไทย
คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด ๖. มีระเบียบ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี
วินัย
๕.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๗. มีความ
อย่างปลอดภัย เช่น รู้จักข้อมูล รับผิดชอบ/
ส่วนตัว อันตรายจากการ
มุ่งมั่นในการ
เผยแพร่ข้อมูล ส่วนตัว และไม่ ทำงาน
บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น ๘.
ยกเว้น
ขยันหมั่นเพียร/
ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่าง
พอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๑๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
๑

ชื่อหน่วย
มาตรฐานการ
การเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ว ๑.๑ ป.๑/๑

๒

สนใจในพืชและสัตว์

ว ๑.๑ ป.๑/๒

๓

สิ่งมีชีวิตใกล้ตัวเรา

ว ๑.๒ ป.๑/๑-๒

๔

ดินในท้องถิ่น

ว ๒.๑ ป.๑/๒

๕

ร่างกายของเรา

ว ๑.๑ ป. ๑/๑

๖

ของเล่นและ
ของใช้ของฉัน

ว ๓.๑ ป.๑/๑

๗

วัสดุใกล้ตัว

ว ๓.๑ ป.๑/๒
ว ๓.๒ ป.๑/๑

๘

ดึงและผลัก

ว ๒.๑ ป.๑/๑

๙

บนท้องฟ้า

ว ๓.๑ ป.๑/๑

หน่วยที่

รวม

สาระการเรียนรู้
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต
โดยสิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่ กินอาหาร
ขับถ่าย หายใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ์ และ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มี
ลักษณะดังกล่าว
พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกัน แต่มี
ลักษณะโครงสร้างภายนอกแตกต่างกัน
โครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์
แต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกัน
สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น จะมีลักษณะที่เหมือนกัน
และแตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาจำแนกโดย
ใช้ลักษณะภายนอก
เป็นเกณฑ์
ดินเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่
ประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ ซึ่งดิน
ในแต่ละท้องถิ่นมีสมบัติทางกายภาพแตกต่าง
กันออกไป
อวัยวะภายนอกของมนุษย์ มีลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกัน อวัยวะเหล่านี้มีความสำคัญ
ต่อการดำรงชีวิต จึงต้องดูแลรักษาและ
ป้องกันไม่ให้อวัยวะเหล่านี้ได้รับอันตราย
วัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ใน
ชีวิตประจำวันอาจมีรูปร่าง สี ขนาด พื้นผิว
ความแข็ง เหมือนกันหรือแตกต่างกัน
ลักษณะหรือสมบัติต่างๆ ของวัสดุสามารถ
นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกวัสดุที่ใช้ทำ
ของเล่นและของใช้ในชีวิตประจำวัน
การดึงและการผลักวัตถุ เป็นการออกแรง
กระทำต่อวัตถุ ซึ่งอาจทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือ
อาจไม่เคลื่อนที่ และเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือ
อาจไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ
ดวงดาว โดยจะมองเห็นท้องฟ้ามีลักษณะเป็น
ครึ่งทรงกลมครอบแผ่นดินเอาไว้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๙
๑๐

๘

๑๐

๘

๑๒

๙

๑๒

๙

๑๒

๘

๑๒

๙

๑๒

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๘๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๒
เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
การลาเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสัตว์และ
มนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ
ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๓
เข้าใจกระบวนการและ
ความสำคัญของการ
ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม สาร พันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์
กายภาพภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑
เข้าใจสมบัติของสสาร
องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ตัวชี้วัด
๑. ระบุว่าพืชต้องการแสงและ
น้ำเพื่อการเจริญ เติบโต โดยใช้
ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์
๒. ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืช
ต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อการ
เจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้
รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยาย
วัฏ-จักรชีวิตของพืชดอก

ผลการวิเคราะห์
๑.บอกปัจจัยที่ทำให้พืช
เจริญเติบโตได้
๒.อธิบายความสำคัญของน้ำ
และแสง ทีมีต่อการ
เจริญเติบโตของพืชได้
๓.ทดลองและอธิบาย
กระบวนการเจริญเติบโต
ของพืชดอกได้

๑. เปรียบเทียบลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้

๑.บอกความแตกต่าง ของ
ลักษณะภายนอกของ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตได้

๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับ
น้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และระบุการนำสมบัติ
การดูดซับน้ำของวัสดุไป
ประยุกต์ใช้ ในการทำวัตถุใน
ชีวิตประจำวัน
๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของ
วัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสม
กัน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
๓. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้
ของวัสดุ เพื่อนำมาทำเป็นวัตถุ
ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
และอธิบายการนำวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์

๑.อธิบายสมบัติการดูดซับ
น้ำของวัสดุ และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการทำ
วัตถุได้
๒.อธิบายสมบัติที่สังเกตได้
ของวัสดุที่เกิดจากการนำ
วัสดุมาผสมกันได้
๓.บอกสมบัติของวัสดุ และ
นำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้
ใหม่ได้
๔.สามารถนำวัสดุที่ใช้แล้ว
นำกลับมาใช้ใหม่ได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

มาตรฐาน ว ๒.๓
เข้าใจความหมายของ
พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
และการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน
พลังงานในชีวิตประจำวัน
ธรรมชาติของคลื่น
ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒
เข้าใจองค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ของระบบโลก
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
โลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๒
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิง
คำนวณในการแก้ปัญหาที่
พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการ
เรียนรู้ การทำงาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และ
มีจริยธรรม

ตัวชี้วัด
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่ โดยการนำวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่
๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่
ของแสง
จากแหล่งกำเนิดแสง และ
อธิบายการมองเห็นวัตถุ จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
๒. ตระหนักในคุณค่าของความรู้
ของการมองเห็นโดยเสนอแนะ
แนวทางการป้องกันอันตราย
จากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณ
ที่มีแสงสว่าง ไม่เหมาะสม

๑. ระบุส่วนประกอบของดิน
และจำแนกชนิดของดินโดยใช้
ลักษณะเนื้อดินและการจับตัว
เป็นเกณฑ์
๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จาก
ดิน จากข้อมูล ที่รวบรวมได้

๑. แสดงลำดับขั้นตอนการ
ทำงาน หรือ การแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดย
ใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาด
๓. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัด
หมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
๔.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล
รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.อธิบายการเคลื่อนที่ของ
แสง และอธิบายการ
มองเห็นวัตถุได้
๒.บอกความสำคัญของการ
มองเห็น และบอกการ
ป้องกันอันตรายของการมอง
วัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่าง
ไม่เพียงพอได้

๑.บอกชนิดของดิน และ
ส่วนประกอบของดิน จาก
การสัมผัสได้
๒.บอกการใช้ประโยชน์จาก
ดินได้

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑.ใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ ๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ข้อความ ในการทำงานได้
ศาสน์ กษัตริย์
๒.เขียนสัญลักษณ์อย่างง่าย ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๓.ใช้เทคโนโลยีในการ
๖. มีระเบียบวินัย
ทำงานได้
๗. มีความรับผิดชอบ/
๔.ปฏิบัติตนเหมาะสมในการ มุ่งมั่นในการทำงาน
ใช้เทคโนโลยีได้
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๒๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่ว
ยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑

สมบัติของ
สิ่งมีชีวิต

ว ๑.๒ ป.๒/๑- ๓

๒

การถ่ายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม

ว ๑.๓ ป.๒/๑

๓

สสาร

ว ๒.๑ ป.๒/๑-๔

๔

พลังงาน

ว ๒.๓ ป.๒/๑-๒

๕

สมบัติของดิน

ว ๓.๒ ป.๒/๑-๒

สาระการเรียนรู้
๑. พืชต้องการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต
๒. พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมี การ
สืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ด
งอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญ เติบโตเป็นพืชต้น
ใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโต ออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผล
ต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
๑. สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
สิ่งมีชีวิตต้องการอหาร มีการหายใจ เจริญเติบโต ขับถ่าย
เคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และสืบพันธุ์ได้ลูกที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มี
ลักษณะดังกล่าว
๑. วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกัน จึง
นำไปทำวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้าที่
ดูดซับน้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัว ใช้พลาสติก ซึ่งไม่ดูดซับน้ำ
ทำร่ม
๒. วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำให้ได้สมบัติที่
เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ เช่น แป้ง
ผสมน้ำตาลและน้ำกะทิ ใช้ทำขนมไทย ปูนปลาสเตอร์ผสม
เยื่อกระดาษใช้ทำกระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และ
น้ำใช้ทำคอนกรีต
๓. การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งาน ตาม
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้แล้วอาจนำ
กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษใช้แล้ว อาจนำมาทำเป็น
จรวดกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ
๑. แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางเป็นแนว
ตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะทำให้มองเห็นวัตถุนั้น
การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้น
จะเข้าสู่ตาโดยตรง ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่
แหล่งกำเนิดแสง ต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบ
วัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่สว่าง มาก ๆ เข้าสู่ตา
อาจเกิดอันตรายต่อตาได้ จึงต้องหลีกเลี่ยงการมองหรือใช้
แผ่นกรองแสงที่มีคุณภาพเมื่อจำเป็น และต้องจัดความ
สว่างให้เหมาะสมกับ การทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่าน
หนังสือ การดูจอโทรทัศน์ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และ
แท็บเล็ต
๑. ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืชซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อ
ดิน มีอากาศและน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง ในเนื้อดิน ดิน

น้ำหนั
เวลา
ก
(ชม.
คะแน
)
น
๑๕
๑๐

๑๕

๑๐

๑๕

๒๐

๑๐

๒๐

๑๐

๒๐
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หน่ว
ยที่

๖

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

ว ๔.๒ ป.๒/๑-๔

สาระการเรียนรู้

น้ำหนั
เวลา
ก
(ชม.
คะแน
)
น

จำแนกเป็น ดินร่วน ดินเหนียว และ ดินทราย ตาม
ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมีผลต่อการอุ้มน้ำ
ที่แตกต่างกัน
๒. ดินแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน ตาม
ลักษณะและสมบัติของดิน
๑. การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทำได้โดยการเขียน
๑๕
บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
๒. ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ ๖-๑๒ ชิ้น การแต่งตัว
มาโรงเรียน
๓. ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ ตัวละคร
ทำงานตามที่ต้องการ และตรวจสอบข้อผิดพลาด ปรับแก้
ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด
๔. การตรวจหาข้อผิดพลาดทำได้โดยตรวจสอบคำสั่งที่แจ้ง
ข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการให้
ตรวจสอบการทำงานทีละคำสัง่
๕. ซอฟต์แวร์ หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้
บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org
๖. การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้าและออก
จากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์
การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ทำได้ ในโปรแกรม เช่น
โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ
๗. การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมู่ไฟล์
และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูล
ได้ง่ายและรวดเร็ว
๘. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น รู้จัก
ข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และ
ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครอง หรือครู
แจ้งผู้เกี่ยว ข้องเมื่อต้องการ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
ใช้งาน
๙. ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่น
ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาด ใช้อุปกรณ์อย่าง
ถูกวิธี
๑๐. การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง
การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ระมัดระวัง
อุบัติเหตุจากการใช้งาน
รวม
๘๐

๒๐

๑๐๐
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คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ ๑.อภิปรายลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ๑.ตั้งคำถาม วางแผน สังเกต
๑. มีสัมมาคารวะ/รัก
ชีวภาพ
ใกล้ตัว
รวบรวมข้อมูล จัดกลุ่ม บันทึก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
มาตรฐาน ว ๑.๒
๒.เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่
อภิปราย และอธิบายลักษณะต่าง ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อ
เข้าใจกระบวนการและ คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูก
ๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล้ ๆ ตัว นำเสนอ แผ่
ความสำคัญของการ
๓.อธิบายลักษณะที่คล้ายคลึงกันของ ผลงานและตั้งคำถามใหม่จากผล ๓. จิตอาสา/มีจิต
ถ่ายทอดลักษณะทาง
พ่อแม่กับลูกว่าเป็นการถ่ายทอด
การสังเกต
สาธารณะ
พันธุกรรม วิวัฒนาการ ลักษณะทางพันธุกรรม และนำความรู้ ๒.ตั้งคำถาม วางแผน สังเกต
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์
ของสิ่งมีชีวิต ความ
ไปใช้ประโยชน์
สำรวจ รวบรวมข้อมูล บันทึก
สุจริต
หลากหลายทางชีวภาพ ๔. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับ ข้อมูล เปรียบเทียบและระบุ
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
การใช้
สิ่งมีชีวิตบางชนิด ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
ลักษณะภายนอกของพ่อแม่กับลูก ความเป็นไทย
เทคโนโลยีชีวภาพที่มี
และที่ดำรงพันธุ์ มาจนถึงปัจจุบัน
นำเสนอผลงานและตั้งคำถามใหม่ ๖. มีระเบียบวินัย
ผลกระทบต่อมนุษย์
จากผลการสังเกต
๗. มีความรับผิดชอบ/
และสิ่งแวดล้อม มี
๓.ตั้งคำถาม วางแผน สังเกต
มุ่งมั่นในการทำงาน
กระบวนการสืบเสาะหา
สืบค้น เปรียบเทียบ อภิปราย สรุป ๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
ความรู้และจิตวิทยา
และอธิบายลักษณะการถ่ายทอด เรียนรู้
ศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่
ทางพันธุกรรม อภิปรายเชื่อมโยง ๙. มีสติ/อยู่อย่าง
เรียนรู้ และนำความรู้ไป
กับการพัฒนาสายพันธุ์พืชและ
พอเพียง
ใช้ประโยชน์
สัตว์ ตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
๔.ตั้งคำถาม วางแผน สืบค้น
บันทึกข้อมูลอภิปรายและสรุป
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สูญ
พันธุ์ ไปแล้ว และที่ดำรงพันธุ์มา
จนถึงปัจจุบัน นำเสนอผลการ
สืบค้นโดยจัดทำแผนผังความคิด
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์ ๑. อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจาก
๑. วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วน
๑. มีสัมมาคารวะ/รัก
กายภาพ
ชิ้นส่วน ย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออก ย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจาก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
มาตรฐาน ว ๒.๑
จากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้น กันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้น ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อ
เข้าใจสมบัติของสสาร ใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิง
แผ่
องค์ประกอบของสสาร ๒.อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
ประจักษ์
๓. จิตอาสา/มีจิต
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง โดย
สาธารณะ
สมบัติของสสารกับ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์
โครงสร้างและแรงยึด
สุจริต
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
หลักและธรรมชาติของ
ความเป็นไทย
การเปลี่ยนแปลงสถานะ
๖. มีระเบียบวินัย
ของสสาร การเกิด
๗. มีความรับผิดชอบ/
สารละลาย และการ
มุ่งมั่นในการทำงาน
เกิดปฏิกิริยาเคมี
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
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มาตรฐาน ว ๒.๒
เข้าใจธรรมชาติของแรง
ในชีวิตประจำวัน ผล
ของแรงที่กระทาต่อวัตถุ
ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบ ต่างๆ ของวัตถุ
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์
โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓. ๑
เข้าใจองค์ประกอบ
ลักษณะ กระบวนการ
เกิด และวิวัฒนาการ
ของเอกภพ กาแล็กซี
ดาวฤกษ์ และ ระบบ
สุริยะ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะที่ส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒
เข้าใจองค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ของระบบ
โลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติ
ภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศและภูมอิ ากาศ
โลก รวมทัง้ ผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิง่ แวดล้อม

๑. ระบุผลของแรงที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
๒. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรง
สัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มผี ลต่อการ
เคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์

๑.ตั้งคำถาม วางแผน สังเกต
สำรวจและจัดกลุ่มระบุผลของ

๑. อธิบายแบบรูป เส้นทางการขึ้น
และตกของ ดวงอาทิตย์โดยใช้
หลักฐานเชิง ประจักษ์
๒. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์
การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การ
เกิดกลางวัน กลางคืน และการ
กำหนดทิศ โดยใช้ แบบจำลอง
๓. ตระหนักถึง ความสำคัญของ ดวง
อาทิตย์ โดย บรรยายประโยชน์ของ
ดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต

๑. ตั้งคำถาม วางแผน สังเกต
รวบรวมข้อมูล อภิปรายร่วมกัน
เส้นทางการขึ้น และตกของ ดวง
อาทิตย์
๒.ตั้งคำถาม สังเกต วางแผน
รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล
อภิปรายสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ์ การขึ้นและตกของ
ดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน
กลางคืน และการ กำหนดทิศ

๑. ระบุส่วนประกอบของอากาศ
บรรยายความสำคัญของอากาศ และ
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ ต่อ
สิ่งมีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ
โดยนาเสนอแนวทางการปฏิบัติตนใน
การลดการเกิดมลพิษทางอากาศ
๓. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์

๑. ระบุส่วนประกอบของอากาศ
บรรยายความสำคัญของอากาศ
และผลกระทบของมลพิษทาง
อากาศ ต่อสิ่งมีชีวิต

สาระที่ ๔
เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๒
เข้าใจและใช้แนวคิด
เชิงคำนวณในการ
แก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตจริงอย่างเป็น

๑. แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือ
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์ หรือข้อความ
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
๔. รวบรวม ประมวลผล และ นำเสนอ

๑. แสดงอัลกอริทึมในการทำงาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
๒.เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่าง
พอเพียง

แรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
๒. เปรียบเทียบและยกตัวอย่าง
แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผล
ต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ
๑. มีสัมมาคารวะ/รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผ่
๓. จิตอาสา/มีจิต
สาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์
สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่าง
พอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผ่
๓. จิตอาสา/มีจิต
สาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์
สุจริต

222
สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนรู้
การทำงาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่า
ทันและมีจริยธรรม

ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตาม
วัตถุประสงค์
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต
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คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่าง
พอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๓๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
สิ่งมีชีวิตใกล้ตัว

๒

สิ่งแวดล้อม

๓

ของเล่นของใช้

๔

แรงและการ
เคลื่อนที่

๕

พลังงาน ไฟฟ้า

มาตรฐานการ
เวลา น้ำหนัก
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชม.) คะแนน
ว ๑.๒ ป.๓/๑-๔ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน มี ลักษณะ ๑๖
๒๐
ภายนอกที่ปรากฏคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ของสิ่งมีชีวิตนั้น
ลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึง กันของพ่อแม่กับลูกเป็น
การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม นำความรู้ที่ได้
เกี่ยวกับการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมมาใช้
ประโยชน์ในการ พัฒนาสายพันธุ์ของพืชและสัตว์
สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ก็จะสูญหายไปในที่สุด และ สิ่งมีชีวิต
ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้จะสามารถอยู่รอดและดำรง พันธุ์ต่อไป
ว ๒.๑ ป.๓/๑ สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรามีทั้ง
๑๖
๒๐
ว ๒.๒ ป.๓/๑-๒ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทั้งกับสิ่งมีชีวิต ด้วยกันและกับสิ่งไม่มีชีวิต
เช่น ดิน หิน น้ำ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และแร่จัดเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ โดยมนุษย์ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ต่อ การ
ดำรงชีวิตมาใช้อย่างมากมายจึงส่งผลกระทบ ต่อ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ดังนั้นจึงต้องช่วยกันดู และรู้จัก
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และคุ้มค่า เพื่อให้
มีการใช้ได้นานและยั่งยืน
ว ๒.๑ ป.๓/๑-๒ ของเล่น ของใช้อาจมีส่วนประกอบหลายส่วนและอาจ
๘
๑๐
ทำจากวัสดุหลายชนิดซึ่งมีสมบัติแตกต่างกันจึงใช้
ประโยชน์ได้ต่างกัน
ว ๒.๒ ป.๓/๑-๒ เมื่อมีแรงมากระทำ เช่น การบีบ บิด ทุบ ดัด ดึง
๘
๑๐
ตลอดจนการทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง จะทำให้
วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ลักษณะ หรือมีสมบัติ
แตกต่างไปจากเดิม การ เปลี่ยนแปลงของวัสดุ อาจ
นำมาใช้ประโยชน์ หรือทำให้เกิดอันตรายได้ การออก
แรงกระทำต่อ วัตถุแล้ว ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ โดย วัตถุที่หยุดนิ่งจะเคลื่อนที่และวัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลง หรือหยุด
เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางวัตถุตกสู่ พื้นโลก เนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของ โลกกระทำต่อวัตถุ และ
แรงนี้คือน้ำหนักของวัตถุ
ว ๒.๓ ป.๓/๑-๓ การผลิตไฟฟ้าใช้พลังงานจากแหล่งพลังงาน ธรรมชาติ ๑๒
๑๕
ซึ่งบางแหล่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีจำกัด เช่น น้ำมัน
แก๊สธรรมชาติ บางแหล่งเป็น แหล่งพลังงานที่
หมุนเวียน เช่น น้ำ ลม ซึ่งมี ความสำคัญต่อ
ชีวิตประจำวัน เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ ใช้งาน รวมทั้งใช้
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

๖

น้ำและอากาศ

๗

กลางวัน
กลางคืน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เช่น เลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มี
มาตรฐาน
ว ๓.๒ป.๓/๑-๓ น้ำพบได้ทั้งที่เป็นของเหลว ของแข็งและแก๊ส ละลาย
สารบางอย่างได้ เปลี่ยนแปลงรูปร่างตาม ภาชนะที่
บรรจุ และรักษาระดับในแนวราบ คุณภาพของน้ำ
พิจารณาจากสี กลิ่น ความโปร่งใส ของน้ำ ซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็น ต่อชีวิต ทั้งในการ
บริโภคอุปโภค จึงต้องใช้อย่างประหยัด อากาศ
ประกอบด้วย แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์และแก๊ส อื่น ๆ รวมทั้งไอน้ำ และ
ฝุ่นละออง อากาศมี ความสำคัญต่อการดำรงชีวิต
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้อง ใช้อากาศในการหายใจ และยังมี
ประโยชน์ในด้าน อื่น ๆ อีกมากมาย อากาศจะเคลื่อนที่
จากบริเวณที่มี อุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
กว่า โดย อากาศที่เคลื่อนที่ในแนวราบทำให้เกิดลม
ว ๓.๑ ป.๓/๑-๓ โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดปรากฎการณ์ขึ้น-ตก ของ
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เกิดกลางวันและ กลางคืน
โดยด้านที่หันรับแสงอาทิตย์เป็นเวลา กลางวันและด้าน
ตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นเวลากลางคืน ซึ่งการ
กำหนดทิศโดยสังเกต จากการขึ้นและการตกของดวง
อาทิตย์ ให้ด้าน ที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นทิศตะวันออก
และ ด้านที่เห็นดวงอาทิตย์ตกเป็นทิศตะวันตก เมื่อใช้
ทิศตะวันออกเป็นหลัก โดยให้ด้านขวามืออยู่ทาง ทิศ
ตะวันออก ด้านซ้ายมืออยู่ทางทิศตะวันตก ด้านหน้าจะ
เป็นทิศเหนือ และด้านหลังจะเป็น ทิศใต้
รวม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๒

๑๕

๘

๑๐

๘๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๒
เข้าใจสมบัติของ
สิ่งมีชีวิต หน่วย
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
การลาเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่าง
ๆ ของสัตว์และมนุษย์
ที่ทางานสัมพันธ์ กัน
ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่
ของอวัยวะต่าง ๆ
ของพืชที่ทางาน
สัมพันธ์กัน รวมทั้งนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๓
เข้าใจกระบวนการ
และความ
สำคัญของการ
ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลาย ทาง
ชีวภาพและ
วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
๑. บรรยายหน้าที่ของ
รากลำต้น ใบ และดอก
ของพืชดอกโดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้

ผลการวิเคราะห์
๑.ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทำหน้าที่แตกต่าง
กัน
- รากทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปยังลำต้น
- ลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำต่อไปยังส่วนต่าง ๆ
ของพืช
- ใบทำหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้น
คือ น้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง
- ดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ ต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอก เกสรเพศผู้ และ เกสรเพศเมีย ซึ่ง
ส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอก ทำหน้าที่
แตกต่างกัน

๑. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดย
ใช้ความเหมือนและ
ความแตกต่างของ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่ม
สัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช
และสัตว์
๒. จำแนกพืชออกเป็น
พืชดอกและพืชไม่มีดอก
โดยใช้การมีดอกเป็น
เกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล ที่
รวบรวมได้
๓. จำแนกสัตว์ออกเป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
และ สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง โดยใช้การมีกระดูก
สันหลัง เป็นเกณฑ์ โดย
ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
๔. บรรยาย
ลักษณะเฉพาะที่สังเกต
ได้ของสัตว์มี กระดูกสัน
หลังในกลุ่มปลา กลุ่ม
สัตว์สะเทินน้ำ สะเทิน

๑.สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้โดย
ใช้ ความเหมือนและความแตกต่างของ
ลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้
และเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์กิน
สิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้ กลุ่มที่
ไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เห็ดรำ จุลินทรีย์
๒.การจำแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็น
เกณฑ์ ในการจำแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่
มีดอก การจำแนกสัตว์ สามารถใช้การมี
กระดูกสันหลัง เป็นเกณฑ์ในการจำแนก ได้
เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง
๓.สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้ำนม ซึ่งแต่ละกลุ่ม จะมีลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
บก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
กลุ่มนก และ กลุ่มสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และ
ยกตัวอย่าง สิ่งมีชีวิตใน
แต่ละกลุ่ม
สาระที่ ๒
๑. เปรียบเทียบสมบัติ
วิทยาศาสตร์
ทางกายภาพด้ำนความ
กายภาพ
แข็ง สภาพยืดหยุ่น การ
มาตรฐาน ว ๒.๑
นำความร้อน และการ
เข้าใจสมบัติของสสาร นำ ไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้
องค์ประกอบของ
หลักฐานเชิงประจักษ์
สสาร ความสัมพันธ์ จาก กำรทดลองและ
ระหว่างสมบัติของ
ระบุการนำสมบัติเรื่อง
สสารกับ โครงสร้าง ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น
และแรงยึดเหนี่ยว
การนำความร้อน และ
ระหว่างอนุภาค หลัก กำรน ำ ไฟฟ้าของวัสดุ
และธรรมชาติของการ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เปลี่ยนแปลง สถานะ ผ่าน กระบวนการ
ของสสาร การเกิด
ออกแบบชิ้นงาน
สารละลาย และการ ๒. แลกเปลี่ยนความคิด
เกิดปฏิกริ ิยาเคมี
กับผู้อื่นโดยการอภิปราย
เกี่ยวกับสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุอย่างมี
เหตุผลจากการทดลอง
๓. เปรียบเทียบสมบัติ
ของสารทั้ง ๓ สถานะ
จากข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต มวล การ
ต้องการ ที่อยู่ รูปร่าง
และปริมาตรขอสาร
๔. ใช้เครื่องมือเพื่อวัด
มวล และปริมาตรของ
สารทั้ง ๓ สถานะ
มาตรฐาน ว ๒.๒
๑. ระบุผลของแรงโน้ม
เข้าใจธรรมชาติของ ถ่วงที่มีต่อวัตถุจาก
แรงในชีวิตประจำวัน หลักฐานเชิงประจักษ์
ผลของแรงที่กระทำ
๒. ใช้เครื่องชั่งสปริงใน
ต่อวัตถุ ลักษณะ การ การวัดน้ำหนักของวัตถุ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ๓. บรรยายมวลของวัตถุ
ของวัตถุ รวมทั้งนำ
ที่มีผลต่อการ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐาน เชิงประจักษ์

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพ
แตกต่างกัน วัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อแรงขูด
ขีด วัสดุที่มีสภาพ ยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลง
รูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำ และกลับสภาพเดิม
ได้ วัสดุที่นำความร้อนจะร้อนได้ เร็วเมื่อได้รับ
ความร้อน และวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ จะให้
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ดังนั้นจึงอำจน ำ
สมบัติต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อใช้ในกระบวน
กำรออกแบบชิ้นงาน เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑.แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลก
กระทำต่อ วัตถุ มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก
และเป็นแรงไม่สัมผัส แรงดึงดูดที่โลกกระทำ
กับวัตถุหนึ่ง ๆ ทำให้วัตถุตกลง สู่พื้นโลก และ
ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก วัดน้ำหนักของวัตถุ ได้จาก
เครื่องชัง่ สปริง น้ำหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของ
วัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมาก
วัตถุที่มี มวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย
๒. มวล คือ ปริมาณเนื้อของสารทั้งหมดที่
ประกอบกัน เป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อความยากง่าย
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
ในการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่
ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย ดังนั้น มวลของ
วัตถุนอกจากจะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุ
นั้นแล้วยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย
มาตรฐาน ว ๒.๓
๑. จำแนกวัตถุเป็น
๑. เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมา
เข้าใจความหมายของ ตัวกลางโปร่งใส
กั้นแสง จะทำให้ลักษณะกำรมองเห็นสิง่ นั้นๆ
พลังงาน การ
ตัวกลาง โปร่งแสง และ ชัดเจนต่างกัน จึงจำแนกวัตถุที่มากั้นออกเป็น
เปลี่ยนแปลงและการ วัตถุทึบแสง จาก
ตัวกลางโปร่งใส ซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้
ถ่ายโอนพลังงาน
ลักษณะ กำรมองเห็นสิ่ง ชัดเจน ตัวกลางโปร่ง แสงทำให้มองเห็น สิ่ง
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง ต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็น ต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน และ วัตถุทึบแสงทำให้
สสารและพลังงาน
เกณฑ์ โดยใช้หลักฐาน มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ นั้น
พลังงานใน
เชิงประจักษ์
ชีวิตประจำวัน
ธรรมชาติของคลื่น
ปรากฏการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง
แสง และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้
ประโยชน์
สาระที่ ๓
๑. อธิบายแบบรูป
๑. ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวง
วิทยาศาสตร์โลก
เส้นทางการขึ้นและตก จันทร์ หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก
และอวกาศ
ของดวงจันทร์ โดยใช้
ขณะที่โลกก็หมุน รอบตัวเองด้วยเช่นกัน การ
มาตรฐาน ว ๓.๑
หลักฐานเชิงประจักษ์
หมุนรอบตัวเองของโลก จากทิศตะวันตกไป
เข้าใจองค์ประกอบ
๒.สร้างแบบจำลองที่
ทิศตะวันออกในทิศทางทวนเข็ม นาฬิกาเมื่อ
ลักษณะ กระบวนการ อธิบายแบบรูป การ
มองจากขั้วโลกเหนือ ทำให้มองเห็น ดวงจันทร์
เกิด และวิวัฒนาการ เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตก
ของเอกภพ กาแล็กซี ปรากฏของดวงจันทร์
ทางด้านทิศตะวันตกหมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ
ดาวฤกษ์ และระบบ และพยากรณ์รูปร่าง
ๆ
สุริยะ รวมทั้ง
ปรากฏของดวงจันทร์
๒.ดวงจันทร์เป็นวัตถุที่เป็นทรงกลม แต่รูปร่าง
ปฏิสัมพันธ์ภายใน
๓. สร้างแบบจำลอง
ของ ดวงจันทร์ที่มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏ
ระบบสุริยะที่สง่ ผลต่อ แสดงองค์ประกอบของ ของดวงจันทร์ บนท้องฟ้าแตกต่างกันไปในแต่
สิ่งมีชีวิต และการ
ระบบสุริยะ และอธิบาย ละวัน โดยในแต่ละวัน ดวงจันทร์จะมีรูปร่าง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เปรียบเทียบคาบ การ
ปรากฏเป็นเสี้ยวที่มีขนาด เพิ่มขึ้นอย่าง
อวกาศ
โคจรของดาวเคราะห์
ต่อเนื่องจนเต็มดวง จากนั้นรูปร่าง ปรากฏของ
ต่าง ๆ จาก แบบจำลอง ดวงจันทร์จะแหว่งและมีขนาดลดลง อย่าง
ต่อเนื่องจนมองไม่เห็นดวงจันทร์ จากนั้น
รูปร่าง ปรากฏของดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่
ขึ้นจนเต็มดวง อีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้
เป็นแบบรูปซ้ำกัน ทุกเดือน
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ๑.อธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
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สาระ/มาตรฐาน
มาตรฐาน ว ๔.๒
เข้าใจและใช้แนวคิด
เชิงคำนวณในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการ
เรียนรู้ การทำงาน
และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
รู้เท่าทันและมี
จริยธรรม

ตัวชี้วัด
ในการแก้ปัญหา การ
อธิบายการทำงาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ จาก
ปัญหาอย่างง่าย
๒. ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดย
ใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล
๔. รวบรวม ประเมิน
นำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย
เพื่อแก้ปัญหาในวิตประ
จำวัน
๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจ สิทธิ
และหน้าที่ ของตน
เคารพใน สิทธิของผู้อื่น
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ ไม่
เหมาะสม

ผลการวิเคราะห์
จากปัญหาอย่างง่าย
๒.ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
๓.ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
๔.รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ
๕.ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง ปลอดภัย
เข้าใจ สิทธิและหน้าที่ ของตน เคารพใน สิทธิ
ของผู้อื่น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๔๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
โครงสร้างของพืช

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ป.๔/๑

๒

พืชเจริญเติบโต

ว ๑.๒ ป.๔/๒

๓

พืชมีการตอบสนอง

ว ๑.๓ ป.๔/๑-๒

๔

สัตว์มีการตอบสนอง

ว ๑.๓ ป.๔/๓-๔

๕

การเกิดดินและสมบัติ
ของดิน

ว ๒.๑ ป.๔/๑-๔

๖

แสงกับการมองเห็น

ว ๒.๒ ป. ๔/๑-๓

๗

เมื่อแสงเปลี่ยนรูป

ว ๒.๓ ป. ๔/๑

๘

การกระจาย
แสงขาว

ว ๓.๑ ป. ๔/๑-๓

๙

ดวงอาทิตย์และดาว
บริวาร

ว ๓.๑ ป. ๔/๑-๓

รวม

สาระการเรียนรู้
ภายในลำต้นของพืชจะมีท่อลำเลียงน้ำและ
อาหาร และในใบจะมีปากใบทำหน้าที่คายน้ำ
น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และ
คลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการ
เจริญเติบโต และการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช
พืชมีการตอบสนองต่อแสง เสียง และการ
สัมผัส ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก
พฤติกรรมของสัตว์เป็นการแสดงออกของสัตว์
ในลักษณะต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ
สิ่งเร้า ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในการจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
ของสัตว์ และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
ดินเกิดจากหินที่ผุพังผสมกับซากพืช
ซากสัตว์ ในดินมีส่วนประกอบของเศษหิน
อินทรียวัตถุ น้ำ และอากาศ ในสัดส่วน
ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดดินหลายชนิด
พืชแต่ละชนิดจะเจริญเติบโตในดินที่แตกต่าง
แสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเป็นแนว
เส้นตรง เมื่อตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อน
ของแสง และเมื่อแสงตกกระทบวัตถุ จะผ่าน
วัตถุแต่ละชนิดได้ต่างกัน
ทำให้จำแนกวัตถุออกเป็นตัวกลางโปร่งใส
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง เมื่อแสง
เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกัน
ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยนไป
เรียกว่า การหักเหของแสง
เซลล์สุริยะ เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสง
เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด
มีเซลล์สุริยะเป็นส่วนประกอบ
แสงอาทิตย์ที่เรามองเห็นนั้นเป็นแสงขาว ซึ่ง
เมื่อผ่านปริซึมจะเกิดการกระจายของแสงเป็น
แสงสีต่างๆ นำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติ
ระบบสุริยะ ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลาง และมีบริวารโคจรอยู่โดยรอบ ส่วน
ดาวตกหรือผีพุ่งใต้ อุกกาบาต อาจเกิดมาจาก
ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย หรือวัตถุขนาดเล็ก

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๙
๑๐
๗

๑๐

๗

๑๐

๙

๑๐

๙

๑๐

๑๐

๑๕

๑๐

๑๓

๙

๑๐

๑๐

๑๒

๘๐

๑๐๐
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๔๑๐๒ รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

๒
๓

๔
๕

ชือ่ หน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ว ๔.๒ ป.๔/๑ - รู้จักความหมายของอัลกอลิทึม
- ใช้อัลกอลิทึมแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน
- ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
โปรแกรมแสนสนุก ว ๔.๒ ป.๔/๒ - รู้จักโปรแกรม Scratch
- เขียนโปรแกรมเบื้องต้น
หนทางหมื่นลี้เริ่มต้น ว ๔.๒ ป.๔/๒ - เขียนโปรแกรมอย่างง่าย
ที่ธงเขียว
- ตรวจหาข้อผิดพลาดโดยตรวจสอบ
การทำงานทีละคำสั่ง
ลอยฟ้าตะลุยสวน
ว ๔.๒ ป.๔/๔ - รวบรวมข้อมูล
- ประมวลผลข้อมูล
แสบต้องเสิร์ช
ว ๔.๒ ป.๔/๓ - ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ป.๔/๕ - ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย

เที่ยวบ้านคุณย่า

สอบกลางภาค
๖

๗

๘
๙

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

บางแสน แสนสุข
ชาร์ต ชาร์ต ชาร์ต
น้องเคยเห็นชาร์ต
หรือเปล่า
อย่าไว้ใจทาง อย่า
วางใจข่าว
บั้งไฟบุปผชาติ

ว ๔.๒ ป.๔/๔
ว ๔.๒ ป.๔/๔
ว ๔.๒ ป.๔/๓
ป.๔/๕
ว ๔.๒ ป.๔/๑-๒
สอบปลายภาค
รวม

- วิเคราะห์ปัญหา สร้างทางเลือกใน
การแก้ปัญหา
- ประมวลข้อมูลเพื่อใช้แก้ปัญหา
- เลือกชนิดแผนภูมิให้เหมาะสมกับ
ข้อมูล
- ใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอข้อมูล
- ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และการอ้างอิงแหล่งที่มา
- ทำนายผลลัพธ์จากการแก้ปัญหา/
ตรวจหาข้อผิดพลาด

๔

๑๐

๔

๕

๔

๑๐

๔

๑๐

๓

๑๐

๑

๑๐

๔

๕

๕

๑๐

๕

๑๐

๕

๑๐

๑
๔๐

๑๐
๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑
เข้าใจความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง
ๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ
ความหมายของประชากร
ปัญหาและผลกระทบที่มี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แนวทาง
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
๑. บรรยายโครงสร้างและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตซึ่ง
เป็นผลมาจากการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่
๒. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อ
ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
๓. เขียนโซ่อาหารและระบุ
บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่
เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่
อาหาร
๔. ตระหนักในคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อ การ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมี
ส่วนร่วม ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์
๑.อธิบายโครงสร้างและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่
เหมาะกับการดำรงชีวิตได้
๒.บอกความสัมพันธ์ของการ
ดำรงชีวิต ของสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งไม่มีชีวิตได้
๓.อธิบายห่วงโซ่อาหาร และ
บอกบทบาทหน้าที่ของ
สิ่งมีชีวิตได้
๔.บอกการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมได้

มาตรฐาน ว ๑.๓
เข้าใจกระบวนการและ
ความสำคัญของการ
ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์
กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑
เข้าใจสมบัติของสสาร

๑. อธิบายลักษณะทาง
พันธุกรรมที่มีการถ่ายทอด
จากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์
และมนุษย์
๒. แสดงความอยากรู้อยาก
เห็นโดยการถามคำถาม
เกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึง
กันของตนเองกับพ่อแม่

๑.อธิบายลักษณะการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
๒.ตั้งคำถามเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของคนใน
ครอบครัวได้

๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร เมื่อทำให้สสารร้อน
ขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์

๑.อธิบายการเปลี่ยนสถานะ
ของสสารได้
๒.อธิบายการละลายน้ำของ
สารได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
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สาระ/มาตรฐาน
องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค
หลักและธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี

ตัวชี้วัด

๒. อธิบายการละลายของสาร
ในน้ำ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์
๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของสาร เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์
๔. วิเคราะห์และระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และ
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ไม่ได้
มาตรฐาน ว ๒.๒
๑. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์
เข้าใจธรรมชาติของแรงใน ของแรงหลายแรงในแนว
ชีวิตประจำวัน ผลของแรง เดียวกันที่กระทำต่อวัตถุใน
ที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะ กรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐาน
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
เชิงประจักษ์
ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ ๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่
ไปใช้ประโยชน์
กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนว
เดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำ
ต่อวัตถุ
๓. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัด
แรงที่กระทำต่อวัตถุ
๔. ระบุผลของแรงเสียดทานที่
มีต่อ การเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรง
เสียดทานและแรง ที่อยู่ใน
แนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ
มาตรฐาน ว ๒.๓
๑. อธิบายการได้ยินเสียงผ่าน
เข้าใจความหมายของ
ตัวกลาง จากหลักฐานเชิง
พลังงาน การเปลี่ยน
ประจักษ์
แปลง และการถ่ายโอน
๒. ระบุตัวแปร ทดลองและ
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์
อธิบาย ลักษณะและการเกิด
ระหว่างสสารและ
เสียงสูง เสียงต่ำ
พลังงาน พลังงานในชีวิต ๓. ออกแบบการทดลองและ
ประจาวัน ธรรมชาติของ อธิบาย ลักษณะและการเกิด
คลื่น ปรากฏการณ์
เสียงดัง เสียงค่อย
ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง
ประโยชน์
๕. ตระหนักในคุณค่าของ

ผลการวิเคราะห์
๓.บอกการเปลี่ยนแปลงของ
สารทางปฏิกริ ิยาเคมีได้
๔.อธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสสารใน
ปฏิกิริยาย้อนกลับได้

๑.บอกการหาแรงลัพธ์ของ
แรงหลายแรงที่กระทำต่อ
วัตถุได้
๒.เขียนแผนภาพของแรง
ลัพธ์ได้
๓.ใช้เครื่องมือในการวัดแรง
ได้
๔.บอกการเปลี่ยนแปลงของ
วัตถุจากผลของแรงเสียด
ทานได้
๕.เขียนแผนภาพของแรง
เสียดทานได้

๑.บอกการเกิดเสียง และ
การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง
ได้
๒.บอกตัวแปรที่ทำให้เกิด
เสียงสูง เสียงต่ำได้
๓.บอกตัวแปรที่ทำให้เกิด
เสียงดัง เสียงค่อยได้

๔.บอกวิธีการใช้เครื่องมือใน
การวัดระดับเสียงได้
๕.บอกผลดี และผลเสีย ของ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความรู้เรื่องระดับเสียงโดย
เสนอแนะแนวทางในการ
หลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง
เสียง

ผลการวิเคราะห์
เสียงในระดับต่างๆได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์
โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑
เข้าใจองค์ประกอบ
ลักษณะ กระบวนการเกิด
และวิวัฒนาการของเอก
ภพ กาแล็กซี
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ
รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุริยะที่สง่ ผลต่อ
สิ่งมีชีวิต
และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒
เข้าใจองค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ของระบบ
โลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติ
ภัย กระบวนการเปลี่ยน
แปลงลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

๑. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์
จากแบบจำลอง
๒. ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่ง
และเส้นทาง การขึ้นและตก
ของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า
และอธิบายแบบรูปเส้นทาง
การขึ้นและตก ของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี

๑.บอกความแตกต่างของ
ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ได้
๒.อธิบายการใช้แผนที่ดาว
และนำไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆได้

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ำใน
แต่ละแหล่ง และระบุปริมาณ
น้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้
๒. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ
โดยนำเสนอแนวทาง การใช้
น้ำอย่างประหยัดและการ
อนุรักษ์น้ำ
๓. สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การหมุนเวียน ของน้ำในวัฏ
จักรน้ำ
๔. เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และ
น้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง
๕. เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
มาตรฐาน ว ๔.๒
แก้ปัญหา การอธิบาย การงาน
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิง การคาดการณ์ผลลัพธ์จาก
คำนวณในการแก้ปัญหาที่ ปัญหาอย่างง่าย
พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ๒. ออกแบบและเขียน
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้ โปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ ตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา

๑.สำรวจแหล่งน้ำในชุมชน
และระบุปริมาณน้ำที่
นำมาใช้ประโยชน์ได้
๒.บอกประโยชน์ของน้ำ
และอธิบายหลักการอนุรักษ์
น้ำได้
๓.ประดิษฐ์แบบจำลองวัฏ
จักรน้ำได้
๔.บอกความแตกต่างของ
กระบวนการเกิด เมฆ หมอก
น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จาก
แบบจำลองได้
๕.บอกความแตกต่างของ
กระบวนการเกิดฝน หิมะ
และลูกเห็บ ได้

๑.อธิบายการทำงาน และ
แก้ปัญหาจากปัญหาอย่าง
ง่ายได้
๒.ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมในการตรวจหา
ข้อผิดพลาด และแก้ปัญหา
ได้

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
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สาระ/มาตรฐาน
การสื่อสารในการเรียนรู้
การทำงาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน
และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด
ข้อผิดพลาดและแก้ไข
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
ติดต่อสื่อสาร และทำงาน
ร่วมกัน ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล
๔. รวบรวม ประเมิน นำเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ ตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลาย เพื่อ แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่าง ปลอดภัย มีมารยาท
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน
เคารพในสิทธิ ของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคล ที่ไม่เหมาะสม

ผลการวิเคราะห์
๓.ใช้อินเตอร์เน็ตในการ
ค้นหาข้อมูลในด้านต่างๆ
๔.ใช้ซอฟแวร์ หรือ
อินเตอร์เน็ตในการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวันได้
๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และใช้ในทางที่
ถูกต้อง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๕๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่ว
ชื่อหน่วย
ยที่
การเรียนรู้
๑ ความ
หลากหลายของ
ระบบนิเวศ

๒

การถ่ายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต

๓

สมบัติของสสาร

มาตรฐานการ
เวลา
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชม.)
ว ๑.๑ ป.๕/๑-๔ ๑. สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะ ที่
๑๐
เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจาก การ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ใน
แต่ละแหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวามีช่องอากาศในก้านใบ
ช่วยให้ลอยน้ำได้ ต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่ใน ป่าชายเลนมีราก
ค้ำจุนทำให้ลำต้นไม่ล้ม ปลามีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ใน
น้ำ
๒. ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ ซึ่ง
กันและกันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อ
การดำรงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กัน ด้านการกินกันเป็น
อาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัยและเลี้ยงดูลูกอ่อน
ใช้อากาศในการหายใจ
๓. สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารโดยกินต่อกัน เป็น
ทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหารทำให้สามารถระบุ
บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค
ว ๑.๓ ป.๕/๑-๒ ๑.สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะมีการ
๑๐
สืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมา
จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่
ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจาก
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
๒.พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น
ลักษณะของใบ สีดอก
๓.สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น สีขน
ลักษณะของขน ลักษณะของหู
๔.มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น เชิง
ผมที่หน้าผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตา การห่อลิ้น
ลักษณะของติ่งหู
ว ๒.๑ ป.๕/๑-๔ ๑.การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง ๑๐
กายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสสารถึงระดับหนึ่งจะ
ทำให้สสารที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว
เรียกว่า การหลอมเหลว และเมื่อเพิ่ม ความร้อนต่อไป
จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่า
การกลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อนลงถึงระดับหนึ่ง
แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การ
ควบแน่น และถ้าลดความร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า การ
แข็งตัว สสารบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็น ของเหลว เรียกว่า

น้ำหนัก
คะแนน
๑๔

๑๔

๑๔
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หน่ว
ยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

๔

แรงใน
ชีวิตประจำวัน

๕

เรียนรู้เรื่องเสียง

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

การระเหิด ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น
ของแข็งโดยไม่ผ่าน การเป็นของเหลว เรียกว่า การ
ระเหิดกลับ
๒. เมื่อใส่สารลงในน้ำแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
กับน้ำทั่วทุกส่วน แสดงว่าสารเกิดการละลาย เรียกสาร
ผสมที่ได้ว่าสารละลาย
๓. เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งมี
สมบัติต่างจากสารเดิม หรือเมื่อสารชนิดเดียว เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสี
หรือกลิ่นต่างจากสารเดิม หรือ มีฟองแก๊ส หรือมีตะกอน
เกิดขึ้น หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ
๔. เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สารสามารถเปลี่ยน
กลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ การละลาย แต่
สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วไม่สามารถ
เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไม่ได้ เช่น การเผาไหม้ การเกิดสนิม
ว ๒.๒ ป.๕/๑-๕ ๑.แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุ โดยแรง
ลัพธ์ของแรง ๒ แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันจะมีขนาด
เท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสอง อยู่ในแนว
เดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน แต่จะมีขนาดเท่ากับ
ผลต่างของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสอง อยู่ในแนวเดียวกัน
แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน สำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง แรงลัพธ์ที่
กระทำต่อวัตถุมีค่ำเป็นศูนย์
๒.การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุสามารถ
เขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง
และความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรงที่กระทำต่อ
วัตถุ
๓.แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของ
วัตถุ เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรง
กระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนที่ แรง
เสียดทานจากพื้นผิวนั้นก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ
แต่ถ้ำวัตถุกำลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้น
เคลื่อนที่ช้ำลง หรือหยุดนิ่ง
ว ๒.๒ ป.๕/๑-๕ ๑.การได้ยินเสียงนั้นต้องอาศัยตัวกลางโดยอาจเป็น
ของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะส่งผ่านตัวกลาง
มายังหู
๒.เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่างกันขึ้นกับ
ความถี่ของการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง โดยเมื่อ
แหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ แต่ถ้า
สั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยิน

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๑๒

๑๔

๑๒

๑๔
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หน่ว
ยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

ขึ้นกับพลังงานการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง โดยเมื่อ
แหล่งกำเนิดเสียงสั่นพลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แต่ถ้า
แหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย
๓.เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและเสียงที่
ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นมลพิษทางเสียง เดซิเบลเป็น
หน่วยที่บอกถึงความดังของเสียง
๖

ระบบสุริยะ

ว ๓.๑ ป.๕/๑-๒ ๑.ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็นบริเวณที่
อยู่นอกบรรยากาศของโลกมีทั้งดาวฤกษ์และดาว
เคราะห์ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิดแสงจึงสามารถ
มองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง แต่
สามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์ตก
กระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตา
๒.การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจาก
จินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวงเรียงกันที่
ตำแหน่งคงที่ และมีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทาง
เดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏตำแหน่งเดิมการสังเกตตำแหน่ง
และการขึ้นและตกของดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์
สามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงย
ที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการ
ประมาณค่ำของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า

๑๒

๑๕

๗

โลก

ว ๓.๒ ป.๕/๑-๕ ๑.โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่มี
ทั้งแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมุทร บึง แม่น้ำ และ
แหล่งน้ำใต้ดิน เช่น น้ำในดิน และน้ำบาดาล น้ำทั้งหมด
ของโลกแบ่งเป็นน้ำเค็มประมาณร้อยละ ๙๗.๕ ซึ่งอยู่ใน
มหาสมุทรและแหล่งน้ำอื่น ๆ และที่เหลืออีกประมาณ
ร้อยละ ๒.๕ เป็นน้ำจืด ถ้าเรียงลำดับปริมาณน้ำจืดจาก
มากไปน้อยจะอยู่ที่ ธารน้ำแข็งและพืดน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน
ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งใต้ดิน ทะเลสาบ
ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ บึง แม่น้ำ และ
น้ำในสิ่งมีชีวิต
๒.น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก จึงควรใช้
น้ำอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ำ
๓.วัฏจักรน้ำ เป็นการหมุนเวียนของน้ำที่มีแบบรูป ซ้ำ
เดิม และต่อเนื่องระหว่างน้ำในบรรยากาศ น้ำผิวดิน
และน้ำใต้ดิน โดยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ส่งผลต่อวัฏจักรน้ำ
๔. ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ โดย
มีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ เป็น
อนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่ม

๑๒

๑๕
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หน่ว
ยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
รวมกันลอยอยู่สูงจากพื้นดินมาก เรียกว่า เมฆ แต่
ละอองน้ำที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า
หมอก ส่วนไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่บน
พื้นผิววัตถุใกล้พื้นดิน เรียกว่า น้ำค้าง ถ้ำอุณหภูมิ ใกล้
พื้นดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง น้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้าง
แข็ง
๕.ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่งเป็นน้ำที่มีสถานะ
ต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพื้นดิน ฝน เกิดจากละอองน้ำใน
เมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้จึงตกลง
มา หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็นผลึก
น้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากขึ้น จนเกินกว่า
อากาศจะพยุงไว้ จึงตกลงมา ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำที่
เปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งแล้วถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมา
ในเมฆฝนฟ้าคะนองที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจน
เป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ขึ้น แล้วตกลงมา
รวม

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

๘๐

๑๐๐

239
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๕๑๐๒ รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑

ตุ๊กตาแม่ลูกดก

ว ๔.๒ ป.๕/๑

๒

ชิม ชอป แชะ

ว ๔.๒ ป.๕/๓
ป.๕/๕

๓

๔

๕

เส้นทางเดิน เหนือ
เรือนยอดไม้

ว ๔.๒ ป.๕/๔

ดาวกระจายที่ค่าย
ลูกเสือ

ว ๔.๒ ป.๕/๒

ไลฟ์สาระ

ว ๔.๒ ป.๕/๓
ป.๕/๕

สาระการเรียนรู้

- เขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงขั้นตอน
แก้ปัญหาหรือการทำงาน
- เขียนอีเมลเพื่อติดต่อสื่อสาร
- มารยาทในการใช้งานสมาร์ตโฟนใน
ที่สาธารณะ
- ตรวจหา และแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ข้อมูล
- ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล
- ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน
- เขียนโปรแกรมโดยใช้การทำงาน
แบบวนซ้ำ
- ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย และมีมารยาท
- แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น

สอบกลางภาค
๖

โรบอทเอ็กโป

ว ๔.๒ ป.๕/๒

- เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

๗

แฟนตะกร้อ

ว ๔.๒ ป.๕/๕

๘

กีฬาฮาเฮ

ว ๔.๒ ป.๕/๑

๙

ดาวหาง ณ กลาง
หาว

ว ๔.๒ ป.๕/๓

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย
- ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา
- ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาความรู้
- ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

สอบปลายภาค
รวม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๔

๑๐

๔

๕

๔

๑๐

๔

๑๐

๓

๑๐

๑

๑๐

๔

๕

๕

๑๐

๕

๑๐

๕

๑๐

๑
๔๐

๑๐
๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๒
เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต
หน่วยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต การลำเลียงสาร
เข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสัตว์และ
มนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของ
อวัยวะต่างๆ ของพืชที่
ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์
กายภาพภาพ
มาตรฐาน ว ๒. ๑
เข้าใจสมบัติของสสาร
องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค
หลักและธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิด
สารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว ๒.๒

ตัวชี้วัด
๑. ระบุสารอาหารและบอก
ประโยชน์สารอาหารแต่ละ
ประเภทจากอาหารตนเอง
รับประทาน
๒. บอกแนวทางในการเลือก
รับประทานอาหารให้ได้
สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้ง
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ
๓. ตระหนักถึงความสำคัญของ
สารอาหาร โดยการเลือกรับประ
ทานอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัย
ต่อสุขภาพ
๔. สร้างแบบจำลองระบบย่อย
อาหาร และบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร
รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหาร
และการดูดซึมสารอาหาร
๕. ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบย่อยอาหาร โดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบย่อยอาหารให้
ทำงานเป็นปกติ
๑. อธิบายและเปรียบเทียบ
การแยกสารผสมโดยการหยิบ
ออก การร่อน การใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด การรินออก การกรอง
และการตกตะกอน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้ง
ระบุวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร

ผลการวิเคราะห์
๑.ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์
สารอาหาร
๒.แนวทางในการเลือกรับประทาน
อาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
๓.สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร
และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. เปรียบเทียบการแยกสารผสมโดย
การหยิบออก การร่อน การใช้
แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การ
กรอง และการตกตะกอน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. อธิบายการเกิดและผลของ ๑.ตั้งคำถาม สังเกต สืบค้นข้อมูล
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สาระ/มาตรฐาน
เข้าใจธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจำวัน ผลของแรง
ที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบ ต่างๆ
ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๓
เข้าใจความหมายของ
พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
และการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติ
ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ตัวชี้วัด
แรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่
ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์

ผลการวิเคราะห์
การรวบรวมข้อมูล การเกิดและผล
ของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่าน
การขัดถู

๑. อธิบายการได้ยินเสียงผ่าน
ตัวกลางจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์
๒. ระบุตัวแปร ทดลองและ
อธิบายลักษณะและการเกิด
เสียงสูง เสียงต่ำ
๓. ออกแบบการทดลองและ
อธิบายลักษณะและการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อย
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง
๕. ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้เรื่องระดับเสียงโดย
เสนอแนะแนวทางในการ
หลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง
เสียง
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์ ๑. สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
โลก และอวกาศ
การเกิดและเปรียบเทียบ
มาตรฐาน ว ๓. ๑
ปรากฏการณ์ สุริยุปราคาและ
เข้าใจองค์ประกอบ
จันทรุปราคา
ลักษณะ กระบวนการเกิด ๒. อธิบาย พัฒนาการ ของ
และวิวัฒนาการของเอก เทคโนโลยี อวกาศ และ
ภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์
ยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยี
และ ระบบสุริยะ รวมทั้ง อวกาศมาใช้ประโยชน์ใน
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ ชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่
สุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต รวบรวมได้
และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี อวกาศ

๑. อธิบายการได้ยินเสียงผ่าน
ตัวกลาง
๒. ตัวแปร ลักษณะและการเกิด
เสียงสูง เสียงต่ำ
๓. การทดลองลักษณะและการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อย
๔.วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียง

มาตรฐาน ว ๓.๒
เข้าใจองค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ของระบบ
โลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติ
ภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

๑.ปริมาณน้ำใน แต่ละแหล่ง
๒. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการ
หมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ
๓.กระบวนการการเกิดเมฆ
๔.กระบวนการการเกิดฝน หิมะ
ลูกเห็บ

๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ำใน
แต่ละแหล่งและระบุปริมาณ
น้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้
๒. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ
โดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำ
อย่างประหยัดและการอนุรักษ์

๑.แบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
๒.พัฒนาการ ของเทคโนโลยี อวกาศ
ในชีวิตประจำวัน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
และภูมิอากาศโลก รวมทั้ง น้ำ
ผลต่อสิง่ มีชีวิตและ
๓. สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
สิ่งแวดล้อม
การหมุนเวียนของน้ำในวัฏ
จักรน้ำ
๔. เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และ
น้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง
๕. เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
มาตรฐาน ว ๔.๒
อธิบายและ ออกแบบวิธีการ
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิง แก้ปัญหาที่พบใน
คำนวณในการแก้ปัญหาที่ ชีวิตประจำวัน
พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ๒. ออกแบบและเขียน
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้ โปรแกรมอย่างง่ายเพื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
การสื่อสารในการเรียนรู้ ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
การทำงาน และการ
โปรแกรมและแก้ไข
แก้ปัญหาได้อย่างมี
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน
ค้นหาข้อมูลอย่างมี
และมีจริยธรรม
ประสิทธิภาพ
๔. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.การอธิบายและ ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาที่พบใน ชีวิตประจำวัน
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๖๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

ชื่อหน่วย
มาตรฐานการ
การเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ ว ๑.๒ ป.๖/๑-๕
ดำรงชีวิต

๒

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ว ๑.๒ ป.๖/๑-๕

๓

สารและสมบัติของสาร

ว ๒.๑ ป.๖/๑
ว ๒.๒ ป.๖/๑

๔

พลังงาน

ว ๒.๓ ป.๖/๑-๕

๕

กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

ว ๓.๑ ป.๖/๑-

๖

ดาราศาสตร์และอวกาศ

ว ๓.๒ ป.๖/๑-๔

สาระการเรียนรู้
๑. อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัย
แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่
๒ อธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบ
ย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบ
หมุนเวียนเลือดของมนุษย์
๓. วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความ
จำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
๑. สำรวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ
๒. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
๓. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่าง การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสาร
เกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ
๒. วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทำ
ให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป
๓. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่
ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๑. ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่าย
๒. ทดลองและอธิบายตัวนำไฟฟ้าและ
ฉนวนไฟฟ้า
๓. ทดลองและอธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรม และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๔. ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้ง
แบบอนุกรม แบบขนาน และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์
๕. ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็ก
รอบสายไฟที่มกี ระแสไฟฟ้าผ่าน และนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. อธิบาย จำแนกประเภทของหิน โดยใช้
ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดู
ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๐
๑๒

๑๐

๑๒

๑๒

๑๔

๑๒

๑๔

๘

๑๐

๑๔

๒๐
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

และ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สืบค้นอภิปรายความก้าวหน้าและประโยชน์
ของเทคโนโลยีอวกาศ
รวม

๘๐

๑๐๐
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๖๑๐๒ รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑
๒
๓

๔

๕

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

จัดตกแต่งสวน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ว ๔.๒ ป.๖/๑

- เขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงขั้นตอน
แก้ปัญหา
โดดเด่นดัง
ว ๔.๒ ป.๖/๓-๔ - เขียนอีเมลเพื่อติดต่อสื่อสาร
- เผยแพร่ผลงานทางสื่อออนไลน์
เส้นทางเดิน ผจญภัย ว ๔.๒ ป.๖/๒
- ตรวจหา และแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ข้อมูล
- ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล
- ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน
หน้าบ้านฉันมีอะไร ว ๔.๒ ป.๖/๒
- เขียนโปรแกรมโดยใช้การทำงาน
แบบวนซ้ำ
- ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม
ไลฟ์สด
ว ๔.๒ ป.๖/๓-๔ - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย และมีมารยาท
- แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
สอบกลางภาค

๖

โรบอทในเขาวงกต

ว ๔.๒ ป.๕/๒

- เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

๗

ข่าวออนไลน์

ว ๔.๒ ป.๕/๕

๘

กีฬาสีสานสัมพันธ์

ว ๔.๒ ป.๕/๑

๙

เทคโนโลยีอวกาศ

ว ๔.๒ ป.๕/๓

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย
- ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา
- ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาความรู้
- ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

สอบปลายภาค
รวม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๔

๑๐

๔

๕

๔

๑๐

๔

๑๐

๓

๑๐

๑

๑๐

๔

๕

๕

๑๐

๕

๑๐

๕

๑๐

๑
๔๐

๑๐
๑๐๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๔
ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑
เข้าใจความหมาย
ความสำคัญของ
เวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆ

ตัวชี้วัด
ผลการวิเคราะห์
๑. บอก วัน เดือน ปี และ รู้อะไร
การนับช่วงเวลา ตามปฏิทิน ผูเ้ รียนรู้และเข้าใจการนับช่วงเวลา
ตามปฏิทินได้
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ทำอะไรได้
สามารถบอก วัน เดือน ปี และ
การนับช่วงเวลา ตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
๒. เรียงลำดับเหตุการณ์ใน รู้อะไร
ชีวิตประจำวันตามวัน เวลา เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
ทำอะไรได้
ที่เกิดขึ้น

เรียงลำดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวันตามวัน เวลาที่
เกิดขึ้นได้

๓. บอกประวัติความเป็นมา
ของตนเองและครอบครัว
โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ

ตนเองและครอบครัว
ทำอะไรได้

บอกประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว โดย
สอบถามผู้เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ส ๔.๒
เข้าใจพัฒนาการ
ของมนุษยชาติจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในด้าน
ความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่องตระหนักถึง
ความสำคัญ

๑.บอกความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม สิ่งของ
เครื่องใช้ หรือการดำเนิน

รู้อะไร
๑.การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม

ชีวิตของตนเองกับสมัย ๒.สิ่งของเครื่องใช้ หรือการดำเนิน
ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่

๒. บอกเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในอดีต
ที่มีผลกระทบต่อตนเอง
ในปัจจุบัน

ปู่ย่า ตายาย
ทำอะไรได้
บอกความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้
หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับ
สมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
รู้อะไร
๑.เหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน
ทำอะไรได้
๑.บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

อดีต

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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ที่มีผลกระทบต่อตนเองใน
ปัจจุบัน
มาตรฐาน ส ๔.๓
เข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย มีความ
รัก ความภูมิใจและ
ธำรงความเป็นไทย

๑. อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของสัญลักษณ์
สำคัญของชาติไทยและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

รู้อะไร
สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย
ทำอะไรได้
อธิบายความหมายและความสำคัญ
ของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
๒.บอก สถานที่สำคัญซึ่งเป็น รู้อะไร
สถานที่สำคัญทีเป็นแหล่งวัฒนธรรม
แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน
ในชุมชน
ทำอะไรได้
บอก สถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน
๓. ระบุสิ่งที่ตนรัก และ
รู้อะไร
สิ่งที่ตนรักและภูมิใจในท้องถิ่น
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่ตนรักและ
บอกความภูมิใจในท้องถิ่นได้
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๑๑๐๒ รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
การใช้ปฏิทินใน
ชีวิตประจำวัน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป.๑/๑
ป.๑/๒

๒

ความเป็นมาของเรา

ส ๔.๑ ป.๑/๓

๓

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ส ๔.๒ ป.๑/๑

๔

เหตุการณ์ในอดีตที่มีผล
กับปัจจุบัน

ส ๔.๒ ป.๑/๒

๕

สัญลักษณ์ของ ชาติ
ไทย (๑)

ส ๔.๓ ป.๑/๑

๖

สัญลักษณ์ของ ชาติไทย ส ๔.๓ ป.๑/๒
(๒)
ป.๑/๓

หน่วยที่
๑

รวม

สาระการเรียนรู้
การศึกษาวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลา
ตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เหตุการณ์
ในชีวิตประจำวันตามวัน เวลา ที่เกิดขึ้นเป็น
พื้นฐานสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์
วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างง่ายๆ สามารถทำได้โดย
การสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
สภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการ
ดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยพ่อแม่ ปู่ย่า ตา
ยาย มีความแตกต่างกัน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวมีหลาย
เหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
ของสมาชิกในครอบครัวในปัจจุบัน
ธงชาติไทย เพลงชาติไทย พระพุทธรูป พระ
บรมฉายาลักษณ์ ภาษาไทย อักษรไทย เป็น
สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยที่ชาวไทยทุกคน
ควรมีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ไว้และปฏิบัติตนต่อสัญลักษณ์อย่าง
ถูกต้อง
ในแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และสถานที่สำคัญ ที่เป็น
สัญลักษณ์ของท้องถิ่น คนในชุมชนจึงควร
ร่วมมือกันรักษาสิ่งดีงามของชุมชนให้คงอยู่
ตลอดไป

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๘
๒๒

๗

๑๘

๗

๑๕

๔

๑๕

๑๐

๑๕

๔

๑๕

๔๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๔
ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑
เข้าใจความหมาย
ความสำคัญของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ

ตัวชี้วัด
๑. ใช้คําระบุเวลาที่แสดง
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้และเข้าใจเหตุการณ์
ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
ทำอะไรได้
สามารถบอกเหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบันและอนาคตที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

๒. ลําดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในครอบครัวหรือ
ในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง

รู้อะไร
เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
ทำอะไรได้

เรียงลำดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวันโดยใช้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความเป็น
ไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ส ๔.๒
เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความสําคัญ
และสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส ๔.๓

เข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย มีความ
รัก ความภูมิใจ และ
ธำรงความเป็นไทย

๑. สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงใน
วิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน
ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน

รู้อะไร
การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต
คนในชุมชน
ทำอะไรได้
สามารถสืบค้นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในวิถี
ชีวิตประจำวันของคนใน
ชุมชนของตนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน
๒. อธิบายผลกระทบของการ
รู้อะไร
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคน การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต
ในชุมชน
คนในชุมชน
ทำอะไรได้
สามารถอธิบายผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน
๑. ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ รู้อะไร
ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ รู้จักบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นหรือประเทศชาติ
ทำอะไรได้

สามารถอธิบายประวัติ
และผลงานของบุคคลที่
ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น
หรือประเทศชาติ

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความเป็น
ไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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๒. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่
ภาคภูมิในและควรอนุรักษ์ไว้

รู้อะไร
ความหมาย ตัวอย่าง
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย
ทำอะไรได้
สามารถยกตัวอย่าง
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทยที่ภาคภูมิในและ
ควรอนุรักษ์ไว้
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๒ รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
หน่วย
ชื่อหน่วย
มาตรฐานการ
สาระการเรียนรู้
ที่
การเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
๑ เวลาและเหตุการณ์ ส ๔.๑ ป.๑/๑ การเรียนรู้เกี่ยวกับคำบอกช่วงเวลา
และปฏิทิน ทำให้เรารู้ลำดับของ
ป.๑/๒ เหตุการณ์ต่างๆ ว่าเหตุการณ์ใด
เกิดขึ้นก่อน เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลัง
๒ วิถีชีวิตของคนใน
ส ๔.๑ ป.๑/๓ การเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ชุมชน
จากอดีตถึงปัจจุบัน ทำให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่
เกิดขึ้น วิถีชีวิตของผู้คนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและมี
ผลกระทบต่อคน
๓ ความเป็นมาของ
ส ๔.๒ ป.๑/๑ การศึกษาประวัติและผลงานของบุ
ชาติไทยและภูมิ
คลสำคัญในท้องถิ่น ทำให้เกิดความ
ปัญญาไทย
ภาคภูมิใจ และเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิของเราได้ วัฒนธรรม
ประเพณี วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทย เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของบรรพบุรุษของเรา
เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตดังนั้นเราจึง
ควรศึกษาให้เข้าใจและอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ไทย ให้คงอยู่ตลอดไป
รวม

เวลา
(ชม.)
๑๒

น้ำหนัก
คะแนน
๔๐

๑๔

๔๐

๑๔

๒๐

๔๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจ
ความหมาย ความสำคัญ
ของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ

ตัวชี้วัด
๑. นับช่วงเวลาเป็น
ทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษ

๒. อธิบายยุคสมัยใน
การศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป

๓.แยกแยะประเภท
หลักฐานที่ใช้ในการศึกษา
ความเป็นมาของท้องถิ่น

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้และเข้าใจการนับ
ช่วงเวลาตามปฏิทินได้
ทำอะไรได้
สามารถบอก วัน เดือน ปี
และการนับช่วงเวลา ตาม
ปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้
รู้อะไร
เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
ทำอะไรได้

เรียงลำดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวันตามวัน
เวลาที่เกิดขึ้นได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความเป็น
ไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ประวัติความ

เป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว
ทำอะไรได้

บอกประวัติความเป็นมา
ของตนเองแลครอบครัว
โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจ ๑. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการของมนุษยชาติ
การตัง้ ถิ่นฐาน และ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ใน
พัฒนาการ ของชุมชน
ด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความสำคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึน้
๒. สรุป ลักษณะที่สำคัญ
ของขนมธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน

รู้อะไร
ผู้เรียนรู้และเข้าใจปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อ การตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการ ของชุมชน
ทำอะไรได้
สามารถบอกปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการ ของชุมชน
ได้

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความเป็น
ไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ลักษณะที่สำคัญของ ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ขนมธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม ของชุมชน
ทำอะไรได้
สามารถบอกลักษณะที่
สำคัญของขนมธรรมเนียม
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๓. เปรียบเทียบ ความ
เหมือน และความต่างทาง
วัฒนธรรม ของชุมชน
ตนเองกับชุมชนอื่นๆ

มาตรฐาน ส ๔.๓
เข้าใจความเป็นมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธำรงความเป็นไทย

๑. ระบุพระนามและ พระ
ราชกรณียกิจ โดยสังเขป
ของพระมหากษัตริย์ไทยที่
เป็นผู้สถาปนาอาณาจักร
ไทย

๒. อธิบาย พระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ ในรัชกาล
ปัจจุบัน โดยสังเขป

๓. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษ ไทยที่มีส่วนปกป้อง
ประเทศชาติ

ประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชนได้
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ความเหมือน และ
ความต่างทางวัฒนธรรม
ของชุมชน ตนเองกับชุมชน
อื่นๆ
ทำอะไรได้
บอกความเหมือน และ
ความต่างทางวัฒนธรรม
ของชุมชน ตนเองกับชุมชน
อื่นๆได้
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้พระนามและ พระ
ราชกรณีย-กิจ โดยสังเขป
ของพระมหากษัตริย์ไทยที่
เป็นผู้สถาปนาอาณาจักร
ไทย
ทำอะไรได้
สามารถบอกพระนามและ
พระราชกรณียกิจโดยสังเขป
ของพระมหากษัตริย์ไทยที่
เป็นผู้สถาปนาอาณาจักร
ไทยได้
รู้อะไร
พระราชประวัติ และพระ
ราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ ในรัชกาล
ปัจจุบัน โดยสังเขป
ทำอะไรได้
บอกและอธิบายพระราช
ประวัติ และพระราช กรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ ในรัชกาล
ปัจจุบันโดยสังเขปได้
รู้อะไร
รู้วีรกรรมของบรรพบุรษุ
ไทยที่มีส่วนปกป้อง
ประเทศชาติ
ทำอะไรได้
เล่าวีรกรรมของบรรพ-บุรุษ
ไทยที่มีส่วนปกป้อง
ประเทศชาติได้

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความเป็น
ไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๓๑๐๒ รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

ชื่อหน่วย
มาตรฐานการ
การเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
วัน เวลา และเหตุการณ์ ส ๔.๑ ป.๓/๑
ป.๓/๒

๒

ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชน

ส ๔.๒ ป.๓/๑
ป.๓/๒
ป.๓/๓

๓

บุคคลสำคัญของชาติ
ไทย

ส ๔.๓ ป.๓/๑
ป.๓/๒
ป.๓/๓

รวม

สาระการเรียนรู้
การใช้คำบอกปี หรือศักราช ทำให้รู้ว่า
เรื่องราวนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด คำบอกปี หรือ
ศักราชที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น
พุทธศักราชหรือคริสต์ศักราช การ
เปรียบเทียบศักราชได้อย่างถูกต้อง
ชุมชนไทยมีลักษณะร่วมที่ทำให้ทุกภูมิภาคมี
วัฒนธรรมเหมือนกัน แต่ขณะเดียวกันก็มี
ลักษณะเฉพาะที่ทำให้ชุมชนของตนมี
วัฒนธรรมต่างจากชุมชนอื่น ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ขนมธรรม
เนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนไทยมี
รากฐานมาจากสังคมเกษตรและสภาพ
ภูมิศาสตร์
ชาติไทยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และมีความ
มั่นคงนั้น ก็เพราะบุคคลสำคัญจำนวนมากได้
ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ต่อชาติไทย
พระมหากษัตริย์ไทยผู้สถาปนาราชธานีใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ทรงทำให้อาณาจักรไทยมี
ความเจริญอย่างต่อเนื่อง มั่นคง คนรุ่นหลังจึง
ควรถือเป็นตัวอย่างในการทำประโยชน์ให้แก่
ชาติบ้านเมือง

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๕
๔๐

๑๐

๔๐

๑๕

๒๐

๔๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจ
ความหมาย ความสำคัญ
ของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
๑. นับช่วงเวลาเป็น
ทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษ

๒. อธิบายยุคสมัยใน
การศึกษาประวัติศาสตร์
ของมนุษยชาติโดยสังเขป

๓. แยกแยะประเภท
หลักฐานที่ใช้ในการศึกษา
ความเป็นมาของท้องถิ่น

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้และเข้าใจการนับ
ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ
ศตวรรษ และสหัสวรรษได้
ทำอะไรได้
สามารถบอก วัน เดือน ปี
และการนับช่วงเวลา เป็น
ทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
รู้อะไร
ยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของ
มนุษยชาติโดยสังเขป
ทำอะไรได้
อธิบายยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของ
มนุษยชาติโดยสังเขปได้
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้หลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาความเป็นมาของ
ท้องถิ่น
ทำอะไรได้
แยกแยะประเภทหลักฐานที่
ใช้ในการศึกษาความเป็นมา
ของท้องถิ่น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความเป็น
ไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๔๑๐๒ รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
เวลา ช่วงเวลา และยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป.๔/๑

๒

ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์

ส ๔.๑ ป.๔/๒

๓

การศึกษาประวัติศาสตร์ ส ๔.๑ ป.๔/๓
ท้องถิ่น

๔

การตั้งถิ่นฐานและการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ใน
ดินแดนไทย

ส ๔.๒ ป.๔/๑

๕

พัฒนาการของมนุษย์
สมัยประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนไทย
พัฒนาการของสมัย
สุโขทัย

ส ๔.๒ ป.๔/๒

หน่วยที่
๑

๖

ส ๔.๓ ป.๔/๑

๗

บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย ส ๔.๓ ป.๔/๒

๘

ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย

ส ๔.๓ ป.๔/๓
รวม

สาระการเรียนรู้
การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษ ทำให้เข้าใจช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ
การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์
และยุคประวัติศาสตร์นั้น ทำให้เกิดความ
เข้าใจ ที่ตรงกันต่อการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติ
หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของ
ท้องถิ่นนั้นมีทั้งหลักฐานทางประวัติสาสตร์
ชั้นต้นและชั้นรอง
การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
ในบริเวณต่าง ๆ ในดินแดนไทยนั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยสำคัญหลายประการโดยมีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งยืนยัน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นและชั้นรอง
ที่พบในท้องถิ่นทำให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย
อาณาจักรสุโขทัยมีการพัฒนาทั้งด้าน
การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำในการพัฒนา
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหง
มหาราช และพระมหาธรรมราชาที่ ๑ เป็น
บุคคลสำคัญที่พัฒนาอาณาจักรสุโขทัยทั้ง
ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทำให้
เกิดความภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๔
๒๐
๔

๑๕

๖

๑๕

๔

๑๐

๖

๑๐

๕

๑๐

๕

๑๐

๖

๑๐

๔๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑
เข้าใจความหมาย
ความสำคัญของเวลา และ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ

ตัวชี้วัด
๑.สืบค้นความเป็นมาของ
ท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่
หลากหลาย

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
ความเป็นมาของท้องถิ่น
ทำอะไรได้
บอกประวัติความเป็นมาของ
ท้องถิ่นได้
๒. รวบรวมข้อมูลจากแหล่ง รู้อะไร
ต่างๆ เพื่อตอบคำถามทาง ความหมาย ความสำคัญของ
เวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมี
ประวัติศาสตร์
เหตุผล
ทำอะไรได้
บอกความสำคัญของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ได้
๓.อธิบายความแตกต่าง
รู้อะไร
ความแตกต่างระหว่างความ
ระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว จริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องราวในท้องถิ่น
ในท้องถิ่น
ทำอะไรได้
อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว
ในท้องถิ่นได้
มาตรฐาน ส ๔.๒
๑.อธิบายอิทธิพลของอารย รู้อะไร
เข้าใจพัฒนาการของ
ธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อ อิทธิพลของอารยธรรม
มนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ไทย และเอเชียตะวันออก อินเดียและจีนที่มีต่อไทย
ปัจจุบัน ในด้าน
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เฉียงใต้ โดยสังเขป
ความสัมพันธ์และการ
ทำอะไรได้
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
อธิบายอิทธิพลของอารย
อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อ
ความสำคัญและสามารถ
ไทย และเอเชียตะวันออก
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เฉียงใต้ โดยสังเขปได้
๒. อภิปรายอิทธิพลของ
รู้อะไร
วัฒนธรรมต่างชาติ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อ
ทำอะไรได้
สังคมไทยปัจจุบัน
๑.บอกอิทธิพลของ
โดยสังเขป

วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อ
สังคมไทยปัจจุบันได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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มาตรฐาน ส ๔.๓
เข้าใจความเป็นมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธำรงความเป็นไทย

๑. อธิบายพัฒนาการของ รู้อะไร
อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรี
โดยสังเขป
ทำอะไรได้
อธิบายพัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี
โดยสังเขปได้
๒.อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริม รู้อะไร
ความเจริญ
ความเจริญรุ่งเรืองทาง
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ เศรษฐกิจและการปกครอง
การปกครอง
ของอาณาจักรอยุธยา
ของอาณาจักรอยุธยา
ทำอะไรได้
บอกปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครอง
ของอาณาจักรอยุธยา
๓.บอกประวัติและผลงาน รู้อะไร
ของบุคคลสำคัญสมัย
บุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและ
อยุธยาและธนบุรีที่น่า
ธนบุรี
ภาคภูมิใจ
ทำอะไรได้
บอกประวัติและผลงานของ
บุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและ
ธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจได้
๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ รู้อะไร
สำคัญ
ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ
สมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่า สมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจ
ภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทำอะไรได้
บอกภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ
ไว้
สมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจ และควรค่าแก่
การอนุรักษ์ไว้ได้

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๕๑๐๒ รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
วิธีการสืบค้นความ
เป็นมา

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป.๕/๑

๒

ความจริงกับข้อเท็จจริง

ส ๔.๑ ป.๕/๓

๓

อารยธรรมอินเดียและ
จีน

ส ๔.๒ ป.๕/๑

๔

อิทธิพลของอารยธรรม
ต่างชาติ

ส ๔.๒ ป.๕/๒

๕

อาณาจักรอยุธยา

ส ๔.๓ ป.๕/๑
ป.๕/๒

๖

อาณาจักรธนบุรี

ส ๔.๓ ป.๕/๑

๗

บุคคลสำคัญในสมัย
อยุธยาและธนบุรี

ส ๔.๓ ป.๕/๓

๘

ภูมิปัญญาไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรี

ส ๔.๓ ป.๕/๔

หน่วยที่
๑

ป.๕/๒

สาระการเรียนรู้
การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานที่
หลากหลาย จะทำให้ได้ข้อเท็จจริงที่แสดง
ความจริง
การศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต้อง
อาศัยหลักฐาน และหาข้อเท็จจริงจาก
หลักฐานที่มีอยู่ เพื่อสรุปหาความจริง ซึ่ง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีการค้นพบหลักฐานใหม่
การเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมอินเดีย และจีน
ที่มีอิทธิพลต่อไทยและภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม
ของผู้คนในภูมิภาคนี้ได้ดียิ่งขึ้น
การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน ทำให้เรา
เข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติและรู้จักนำมาปรับใช้
ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมประเพณีของไทย
การศึกษาการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุง่ เรือง และ
พัฒนาการด้านการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ และสังคมสมัยอยุธยา ทำให้เรามี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของ
ราชธานีของไทยในอดีต
หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ.๒๓๑๐
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้รวบรวม
ผู้คนขับไล่กองทัพพม่าออกไป และสถาปนา
กรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีใหม่
การเรียนรู้ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ
ในสมัยอยุธยา และธนบุรีทำให้เราเกิดความ
รักชาติและภาคภูมิใจในบรรพบุรษุ ของเรา ซึ่ง
แสดงวีรกรรมในด้านการเสียสละเพื่อชาติ
บ้านเมือง แลการสร้างความก้าวหน้าแก่ชาติ
บ้านเมืองเป็นแบบอย่างที่ดีที่คนรุ่นหลังควร
ปฏิบัติตาม
การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในสมัย
อยุธยา และสมัยธนบุรี ทำให้เราได้รับรู้ถึงภูมิ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๕
๑๕

๕

๑๕

๕

๑๕

๖

๑๕

๔

๕

๔

๕

๖

๑๕

๕

๑๕

259
หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

ปัญญาต่างๆ และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ไทย
รวม

๔๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความสำคัญของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการศึกษาเรื่องราวทาง
เข้าใจความหมาย
ความสำคัญของเวลาและยุค ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ
สมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็น
๒. นำเสนอข้อมูลจาก
ระบบ
หลักฐานที่หลากหลาย
ในการทำความ
เข้าใจเรื่องราว ในอดีต

มาตรฐาน ส ๔.๒
เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความสำคัญ และสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส ๔.๓
เข้าใจความเป็นมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

๑.อธิบายสภาพสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้านใน
ปัจจุบัน

๒.บอกความสัมพันธ์
ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป

๑. อธิบายพัฒนา การของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
โดยสังเขป

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ความสำคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ในการศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
อย่างง่าย ๆได้
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ข้อมูลในอดีตจาก
หลักฐานที่ต่างๆหลากหลาย
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถนำเสนอ
ข้อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลายในการทำความ
เข้าใจเรื่องราว
สำคัญในอดีตได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ สภาพสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้านใน
ปัจจุบัน
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพ
สังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพื่อน
บ้านในปัจจุบัน
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก-เฉียงใต้
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถบอก
ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
อาเซียนโดยสังเขปได้
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้จักพัฒนาการของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ทำอะไรได้

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
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ไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธำรงความเป็นไทย
๒.อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ และการ
ปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์

๓. ยกตัวอย่างผลงาน

ของบุคคลสำคัญด้าน
ต่าง ๆ สมัย
รัตนโกสินทร์

ผู้เรียนสามารถอธิบาย
พัฒนา การของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยสังเขป
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ และการปกครอง
ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัย
ที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจ และการ
ปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์
รู้อะไร

ประวัติและผลงานของ
บุคคลสำคัญสมัย
รัตนโกสินทร์
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถ

ยกตัวอย่างผลงานของ
บุคคลสำคัญด้านต่าง ๆ สมัย
รัตนโกสินทร์
๔.อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ รู้อะไร
สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่ ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัย
น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่ รัตนโกสินทร์
ทำอะไรได้
การอนุรักษ์ไว้
นักเรียนสามารถอธิบายภูมิ
ปัญญาไทยที่สำคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๒ รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๔๐ ชั่วโมง

๑

ชื่อหน่วย
มาตรฐานการ
การเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
การศึกษาประวัติศาสตร์ ส ๔.๑ ป.๖/๑

๒

ประเทศ

หน่วยที่

การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่าง
ป.๖/๒
ง่ายๆ โดยใช้หลักฐานที่เหมาะสมทำให้เรา
สามารถรวบรวมความจริงและข้อเท็จจริง
และสามารถนำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราว
สำคัญในอดีตได้

ความร่วมมือในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๒๒
๕

ส ๔.๒ ป.๖/๑

การศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน ทำให้เรา
เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านในด้านต่างๆ เช่น ภาษา ศาสนา
การปกครอง

๘

๑๘

ส ๔.๒ ป.๖/๒

ปัจจุบันประเทศในภูมิภาคนี้ได้รวมกลุ่มกัน
เพื่อพัฒนาภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งการรวมกลุ่มกันทำให้ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีความแข็งแกร่งและมั่นคง

๕

๑๕

สมัยรัตนโกสินทร์เป็นช่วงเวลาที่ชาติไทย
ป.๖/๒ มีพัฒนาการ มีความเจริญก้าวหน้า และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมาก ทั้ง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน คนรุ่น
ปัจจุบันควรภาคภูมิใจในประวัติความ
เป็นมาของชาติไทย

๕

๑๕

บรรพชนไทยทั้งพระมหากษัตริย์
เจ้านาย ขุนนาง และสามัญชนทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติในสมัยต่างๆ มีส่วน
สำคัญในการสร้างชาติไทย ให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง คนรุน่ ปัจจุบันจึงควร
ภาคภูมิใจในความกล้าหาญ ความ
เสียสละ และการอุทิศตนของบรรพบุรุษ

๕

๑๕

เพื่อนบ้าน

๓

สาระการเรียนรู้

เฉียงใต้
๔

พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์

ส ๔.๓ ป.๖/๑

๕

ผลงานของบุคคลสำคัญ ส ๔.๓ ป.๖/๓
สมัยรัตนโกสินทร์
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

ไทย รวมทั้งนำตัวอย่างที่ดีของบุคคล
เหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างในการดำเนิน
ชีวิต
๖

ภูมิปัญญาสมัย
รัตนโกสินทร์

ส ๔.๓ ป.๖/๔

รวม

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมา
จากอดีตเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย คนรุ่น
ปัจจุบันควรภาคภูมิใจในความรุง่ เรืองของ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พร้อมทั้ง
ช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
ต่อไป

๖

๑๕

๔๐

๑๐๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษาฯ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑
รู้และเข้าใจประวัติ
ความสำคัญ ศาสดา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มี
ศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด
๑. บอกพุทธประวัติ หรือ
ประวัติของศาสดาที่ตนนับ
ถือโดยสังเขป

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้และเข้าใจ พุทธ
ประวัติ การประสูติ ตรัสรู้
ปรินิพพาน หรือประวัติของ
ศาสดาที่ตนนับถือได้
ทำอะไรได้
สามารถเล่าเรื่องพุทธประวัติ
การประสูติ ตรัสรู้และ
ปรินิพพานของศาสดาที่ตน
นับถือได้
๒. ชื่นชมและบอก
รู้อะไร
แบบอย่างการดำเนินชีวิต สามเณรบัณฑิต วัณณุปถ
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก สุวัณณสามชาดก
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก พระบาทสมเด็จ พระ
ชนตัวอย่างตามที่กำหนด
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนู
พร้อม)
ทำอะไรได้
สามเณรบัณฑิต วัณณุปถ
ชาดก สุวัณณสามชาดก
พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนู
พร้อม)
๓. บอกความหมาย
รู้อะไร
ความสำคัญ และเคารพ
รู้ความหมายของพระ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
รัตนตรัย โอวาท ๓ และ
หลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พุทธศาสนสุภาษิต
พระพุทธศาสนา หรือ
ทำอะไรได้
หลักธรรมของศาสนาที่ตน ผู้เรียนรู้ความหมายของพระ
นับถือตามที่กำหนด
รัตนตรัยได้และสามารถนำ
คำสอนของพุทธศาสน
สุภาษิตไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
๔. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ รู้อะไร
แผ่เมตตา มีสติที่เป็น
การสวดมนต์และแผ่เมตตา
พื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการ
ทำอะไรได้
พัฒนาจิตตามแนวทางของ ผู้เรียนสวดมนต์และอ่านบท
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่
แผ่เมตตาได้ เกิดสติ สมาธิ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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กำหนด
ในการเล่นและทำงานมาก
ขึ้น
มาตรฐาน ส ๑.๒
๑. บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด รู้อะไร
เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติ หรือศาสนสถานของศาสนา ผู้เรียนรู้ความสำคัญของการ
ตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และ ที่ตนนับถือ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
ธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนสถาน
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ทำอะไรได้
ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ โดยการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัด หรือศาสน
สถาน อย่างการพัฒนาทำ
ความสะอาด
การบริจาค และการร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
๒. แสดงตนเป็นพุทธมาม รู้อะไร
กะ หรือแสดงตนเป็น
ผู้เรียนรู้ความสำคัญของ
ศาสนิกชนของศาสนาที่ตน แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
นับถือ
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถแสดงตนเป็น
พุทธมามกะตามขั้นตอนที่
กำหนดได้ คือขั้นเตรียมการ
ขั้นพิธีการ
๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
รู้อะไร
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง ผู้เรียนรู้ประวัติโดยสังเขป
ศาสนา ตามที่กำหนดได้
ของวันสำคัญทาง
ถูกต้อง
พระพุทธศาสนา และรู้จัก
การบูชาพระรัตนตรัย
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนต่อ
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่าง
ถูกต้อง ได้แก่
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ ลเมือง
๑. บอกประโยชน์และปฏิบัติ รู้อะไร
วัฒนธรรม และการดำเนิน ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
๑.การเป็นสมาชิกที่ดีของ
ชีวิตในสังคม
ครอบครัวและโรงเรียน
ครอบครัวและโรงเรียน
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจ
๒.ประโยชน์ของการปฏิบัติ
และปฏิบัติตนตามหน้าที่ของ
ตนเป็นสมาชิก ที่ดีของ
การเป็นพลเมืองดี มีค่านิยม
ครอบครัวและโรงเรียน
ที่ดีงาม และธำรงรักษา
ทำอะไรได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
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ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด
๒. ยกตัวอย่าง
ความสามารถ
และความดีของ ตนเอง
ผู้อื่นและบอกผลจากการ
กระทำนั้น

มาตรฐาน ส .๒.๒
๑. บอกโครงสร้างบทบาทและ
เข้าใจระบบการเมืองการ
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
ปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึด และโรงเรียน
มั่น ศรัทธา และธำรงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

๒. ระบุบทบาท สิทธิ
หน้าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน

๓. มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและทำกิจกรรมใน
ครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย

ผลการวิเคราะห์
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก ที่
ดีของครอบครัวและโรงเรียน
รู้อะไร
๑. ลักษณะความสามารถ
และลักษณะ ความดีของ
ตนเองและผู้อื่น
๒. ผลของการกระทำความดี
ทำอะไรได้
บอกลักษณะความสามารถ
และลักษณะ ความดีของ
ตนเองและผู้อื่น
๒. บอกผลของการกระทำ
ความดี
รู้อะไร
๑.โครงสร้างของครอบครัว
และความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าที่ของสมาชิก
ในครอบครัว ๒.โครงสร้าง
ของโรงเรียน ความสัมพันธ์
ของบทบาท หน้าที่ของ
สมาชิกในโรงเรียน
ทำอะไรได้
๑.บอกโครงสร้างของ
ครอบครัว
และความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัว
๒.บอกโครงสร้างของ
โรงเรียน ความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าที่ของสมาชิก
ในโรงเรียน
รู้อะไร
บทบาท สิทธิ หน้าที่ของ
ตนเองในครอบครัวและ
โรงเรียน
ทำอะไรได้
บอกบทบาท สิทธิ หน้าที่
ของตนเองในครอบครัวและ
โรงเรียน
รู้อะไร
๑.กิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยในครอบครัว
๒.กิจกรรมตามกระบวนการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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ผลการวิเคราะห์
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เช่น เลือกหัวหน้า
ห้อง ประธานชุมนุม
ประธานนักเรียน
ทำอะไรได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
๑. ระบุสินค้าและบริการที่ รู้อะไร
มาตรฐาน ส.๓.๑
ใช้
นักเรียนรู้ การใช้สินค้าและ
เข้าใจและสามารถบริหาร
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน บริการในชีวิต ประจำวัน
จัดการทรัพยากรในการผลิต ๒. ยกตัวอย่างการใช้
ควรเลือกใช้อย่างคุ้มค่าและ
และการบริโภคการใช้
จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ เกิดประโยชน์สูงสุด
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้
ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ นักเรียนได้เลือกใช้สินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ของการออม
และบริการอย่างคุ้มค่าและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ ๓.ยกตัวอย่างการใช้
เกิดประโยชน์สูงสุด
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน นักเรียนรู้ การดำรงชีวิต
การดำรงชีวิตอย่างมีดุลย
อย่างประหยัด
อย่างมีดุลยภาพต้องมีการ
ภาพ
วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่าง
เหมาะสมยกตัวอย่างการใช้
จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่มี
ความเหมาะสม
นักเรียนได้ บอกวิธีการออม
และประโยชน์ของการออม
นักเรียนรู้ การใช้ทรัพยากร
ในชีวิตประจำ วันอย่าง
ประหยัดส่งผลต่อการ
ดำรงชีวิตในอนาคต
นักเรียนได้ ยกตัวอย่างการ
ใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจำวันอย่างประหยัด
มาตรฐาน ส.๓.๒
๑. อธิบายเหตุผลความ
รู้อะไร
เข้าใจระบบ และสถาบันทาง จำเป็นที่คน
นักเรียนรู้ การทำงานอย่าง
เศรษฐกิจต่าง ๆ
ต้องทำงานอย่างสุจริต
สุจริตส่งผลให้ครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ความสุขและสังคมสงบสุข
และความจำเป็นของการ
นักเรียนได้ อธิบายเหตุผล
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจใน
ความจำเป็นที่คนต้องทำงาน
สังคมโลก
อย่างสุจริต
ทำอะไรได้
- ทำงานอย่างสุจริตส่งผลให้
ครอบครัวมีความสุขและ
สังคมสงบสุข
- อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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คนต้องทำงานอย่างสุจริต
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
๑.บอกวัน เดือน ปี และ
รู้อะไร
มาตรฐาน ส ๔.๑
การนับช่วงเวลาตามปฏิทิน การบอกวัน เดือน ปี การ
เข้าใจความหมาย
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
นับวันเวลาตามปฏิทิน
ความสำคัญของเวลา และ
ทำอะไรได้
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
นักเรียนสามารถบอก วัน
สามารถใช้วิธีการทาง
เดือน ปีและนับวันตาม
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
ปฏิทินได้
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็น ๒. เรียงลำดับเหตุการณ์ใน รู้อะไร
ระบบ
ชีวิตประจำวันตามวันเวลา การลำดับเหตุการณ์ใน
ที่เกิดขึ้น
ชีวิตประจำวัน
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถลำดับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
ตามวันที่เกิดได้
๓. บอกประวัติความเป็นมา รู้อะไร
ของตนเองและครอบครัว การเรียบเรียงประวัติความ
โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
เป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยถามจากญาติ
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถเล่าลำดับ
ความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวได้
มาตรฐาน ส ๔.๒
๑. บอกความเปลี่ยนแปลง รู้อะไร
เข้าใจพัฒนาการของ
ของสภาพแวดล้อม สิ่งของ ความเปลี่ยนแปลง
มนุษยชาติจากอดีตจนถึง
เครื่องใช้ หรือการดำเนิน
สภาพแวดล้อม สิ่งของ
ปัจจุบัน ในด้าน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของ เครื่องใช้ หรือการดำเนิน
ความสัมพันธ์และ การ
พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
ชีวิตของตนเองกับสมัยพ่อ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
แม่ ปู่ย่า ตายาย
อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ทำอะไรได้
ความสำคัญและสามารถ
บอกความเปลี่ยนแปลงของ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สภาพแวดล้อม สิ่งของ
เครื่องใช้ หรือการดำเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของ
พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
๒. บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รู้อะไร
ในอดีตที่มีผลกระทบต่อ
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นในอดีตที่
ตนเองในปัจจุบัน
มีผลกระทบต่อตนเองใน
ปัจจุบัน
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถเล่า
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นในอดีตที่
มีผลกระทบต่อตนเองใน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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มาตรฐาน ส ๔.๓
เข้าใจความเป็นมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธำรงความเป็นไทย

๑. อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของสัญลักษณ์
สำคัญของชาติไทย และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

๒. บอกสถานที่สำคัญซึ่ง
เป็นแหล่งวัฒนธรรมใน
ชุมชน

๓. ระบุสิ่งที่ตนรัก และ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑
เข้าใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพและความสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน
และกัน ในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์ใน
การ ค้นหา วิเคราะห์ สรุป
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

๑. จําแนกสิ่งแวดล้อม
รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น

๒. ระบุความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่ง
ต่างๆ

ผลการวิเคราะห์
ปัจจุบัน
รู้อะไร
ความหมายและความสำคัญ
ของสัญลักษณ์สำคัญของ
ชาติไทย และปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายและความสำคัญ
ของสัญลักษณ์สำคัญของ
ชาติไทย และปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง
รู้อะไร
สถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถบอก
สถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชนได้
รู้อะไร
สิ่งที่ตนรักและภูมิใจใน
ท้องถิ่น
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่
ตนรักและภูมิใจในท้องถิ่นได้
รู้อะไร
๑. สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น
ทำอะไรได้
บอกสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น
รู้อะไร
ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง
ระยะทิศของสิ่งต่างๆ
รอบตัว เช่น ที่อยู่อาศัย
บ้าน เพื่อนบ้าน ต้นไม้ ถนน
ทุ่งนา ไร่ สวน ที่ราบ ภูเขา
แหล่งน้ำ
ทำอะไรได้
บอกตำแหน่ง ระยะทิศ
ทิศ ของสิ่งต่างๆ รอบตัว

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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๓.ใช้แผนผังแสดงตําแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆในห้องเรียน

๔.สังเกตและบอกการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศในรอบวัน

มาตรฐาน ส ๕.๒
๑.บอกสิ่งที่เกิดตาม
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ธรรมชาติที่ส่งผลต่อความ
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง เป็นอยู่ของมนุษย์
กายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม มี
จิตสำนึกและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
๒.สังเกตและเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสม

๓. มีส่วนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อมที่บ้านและ
ห้องเรียน

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
แผนผังและ รู้วิธีใช้แผนผัง
ระบุตำแหน่งของสิ่งต่างๆ
โดยใช้แผนผังบอกทิศหลัก
ทั้ง ๔
ทำอะไรได้
วาดแผนผังง่ายๆในการ
แสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ
ในห้องเรียน
รู้อะไร
๑.การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศในรอบวัน เช่น
กลางวัน กลางคืน
ความร้อนของอากาศ ฝน - เมฆ
- ลม
ทำอะไรได้
บอกการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน เช่น
กลางวัน
กลางคืน ความร้อนของอากาศ
ฝน - เมฆ - ลม
รู้อะไร
ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
เกิดเองตามธรรมชาติมีผล
ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ท้องถิ่นในเรื่องของความ
เป็นอยู่ อาชีพ และอื่น ๆ
ทำอะไรได้
บอกสิ่งต่างๆ ที่เกิดตาม
ธรรมชาติที่ส่งผล ต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์
รู้อะไร
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมี
การเปลี่ยน แปลงตลอดเวลา
มนุษย์ต้องรู้เท่าทันและ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ทำอะไรได้
สังเกตและเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
รู้อะไร
การจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้าน
และชั้นเรียนให้เป็นระเบียบ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
เพื่อง่ายต่อการหยิบใช้
ทำอะไรได้
มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบ
สิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้น
เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๑๑๐๑ รายวิชา สังคมฯ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
ศาสนาของเรา

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๑/๑-๔
ส ๑.๒ ป.๑/๑-๓

๒

ความสัมพันธ์ของ
ส ๒.๒ ป.๑/๑-๒
สมาชิกในครอบครัวและ
โรงเรียน

๓

สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน

ส ๒.๑ ป.๑/๑

๔

การทำความดี

ส ๒.๑ ป.๑/๒

๕

ประชาธิปไตยใน
ครอบครัวและโรงเรียน

ส ๒.๒ ป.๑/๓

๖

สินค้าและการบริการ
ส ๓.๑ ป.๑/๑
ในชีวิตประจำวันของเรา
ป.๑/๓

๗

จ่ายเป็น ออมได้
ไม่ขัดสน

ส ๓.๑ ป.๑/๒

๘

ทำงานดี มีความ
สุข

ส ๒.๑ ป.๑/๑

สาระการเรียนรู้
ศาสดาเป็นผู้ก่อตั้งศาสนา ศาสนิกชนทุกคน
พึงปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่
ตนนับถือ และแบบอย่างการดำเนินชีวิต
ของศาสนิกชนตัวอย่าง แสดงตนเป็น
ศาสนิกชนของศาสนา พัฒนาจิตและปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทาง
ศาสนา บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
ศาสนสถาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิต
ปกติสุข
การที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวและ
โรงเรียนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนด้วยความรับผิดชอบนั้น ย่อมส่งผลต่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียนเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในครอบครัว
และโรงเรียนได้อย่างมีความสุข
บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน แต่ก็
สามารถทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติมีความภาคภูมิใจและมีความสุข
สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ย่อมมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมตาม
กระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ปลูกฝังพื้นฐานสำคัญของประชาธิปไตยต่อ
เยาวชน
สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนั้นมี
จำนวนมากมายและหลากหลาย ดังนั้นทุกคนจึง
ควรเลือกใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า
การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเพื่อซื้อสินค้า
และบริการที่ไม่เกินตัวและคุ้มค่า และรู้จักเก็บ
ออมไว้ ย่อมส่งผลดีต่อสภาพความเป็นอยู่ในการ
ดำเนินชีวิต
สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน
นั้น มีอยู่จำนวนมากและหลากหลาย ดังนั้น
ทุกคนจึงควรเลือกใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๕
๑๐

๖

๑๐

๖

๑๐

๖

๑๐

๖

๑๐

๗

๑๐

๗

๑๐

๗

๑๐
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๙

สิ่งแวดล้อมรอบตัว

ส ๕.๑ ป.๑/๑
ส ๕.๒ ป.๑/๓

๑๐

ที่ตั้งและแผนผัง

ส ๕.๒ ป.๑/๒-๔

๑๑

สภาพอากาศ
มนุษย์กับ
สภาพแวดล้อม

ส ๕.๑ ป.๑/๕
ส ๕.๒ ป.๑/๑-๒

รวม

สาระการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า
สิ่งต่างๆ รอบตัวเรามีทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมีผลต่อ
การดำเนินชีวิตดังนั้นเราจึงต้องมีส่วนร่วมใน
การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและที่
โรงเรียน เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข
การรู้จักตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
เรานั้น จะต้องรู้จักทิศหลัก และที่ตั้งของสิ่ง
ต่างๆ ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ
ของสิ่งเหล่านั้น
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีผล
ต่อมนุษย์ ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักปรับตัวให้เข้า
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อ
ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๖

๕

๖

๕

๘

๑๐

๘๐

๑๐๐
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ผลการเรียนรู้
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ไทย
แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อบุคคลใน
ครอบครัว
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ชาติศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทหลักการทรงงาน
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
กติกาและหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติในห้องเรียน
ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างของตนเอง
และผู้อื่น
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระการเรียนรู้

การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และ โรงเรียน เช่น
-กตัญญูกตเวทีและเคารพรับฟัง
คำแนะนำของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่
และครู
-รู้จักกล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ
การไหว้ผู้ใหญ่
-ปฏิบัติตาม ข้อตกลง กติกา กฎ
ระเบียบ ของครอบครัวและ
โรงเรียน
-มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัวและโรงเรียน
-มีเหตุผลและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
-มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจ
ลักษณะความสามารถและ
ลักษณะ ความดี ของตนเองและ
ผู้อื่น เช่น
-ความกตัญญูกตเวที
-ความมีระเบียบวินัย
-ความรับผิดชอบ
-ความขยัน
-การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือ
ผู้อื่น
-ความซื่อสัตย์สุจริต
-ความเมตตากรุณา

-การปฏิบัติตามมารยาทไทย

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อ
-การแสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ แผ่
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ
-กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับชาติ ๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
ศาสนาและสถาบัน
สุจริต
พระมหากษัตริย์
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
-แนวทางการปฏิบัติตนตาม ความเป็นไทย
พระบรมราโชวาทและหลัก ๖. มีระเบียบวินัย
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
๗. มีความรับผิดชอบ /
พอเพียง
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
-กฎ กติกา หน้าที่ ใน
พอเพี
ยง
ห้องเรียน
-ความแตกต่างระหว่าง
ตนเองและผู้อื่น
-การสร้างวินัยและปฏิบัติ
ตามวินัยในตนเอง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๑ รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑
ลำดับ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
๑ มารยาทไทย
๒ ความกตัญญู
๓
๔
๕
๖
๗

ผลการเรียนรู้

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
บุคคลในครอบครัว
ชาติศาสนาและสถาบัน
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์
และสถาบันพระมหากษัตริย์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
พอเพียง
หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อตกลงกติกาและหน้าที่ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและ
ทีต่ ้องปฏิบัติในห้องเรียน หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน
ความแตกต่าง
ยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างของตนเองและผู้อื่น
วินัยในตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวม

สาระการเรียนรู้
-การปฏิบัติตามมารยาทไทย
-การแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
-กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับชาติศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์
-แนวทางการปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-กฎ กติกา หน้าที่ ในห้องเรียน
-ความแตกต่างระหว่างตนเองและ
ผู้อื่น
-การสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัยใน
ตนเอง

น้ำหนัก
คะแนน
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๐
๑๕
๑๐๐
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ผลการเรียนรู้
บอกพุทธประวัติโดยสังเขป
บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด
บอกความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมต่างๆ

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่กำหนด
ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธ
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศา
สนสถาน

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
พุทธประวัติ
ศาสนิกชนตัวอย่าง

-พระรัตนตรัย
-โอวาท ๓

สาระการเรียนรู้
-พุทธประวัติหรือประวัติ
ของศาสดาที่ตนนับถือ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
-หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
-ความหมาย ความสำคัญ เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
และเคารพพระรัตนตรัย
(ศรัทธาในพระพุทธ พระ ๗. มีความรับผิดชอบ /
มุ่งมั่นในการทำงาน
ธรรม พระสงฆ์)
- การปฏิบัติตามหลักธรรม ๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
โอวาท ๓ (การไม่ทำชั่ว : เรียนรู้
เบญจศีล การทำความดี: ๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง
เบญจธรรม )
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา

-สวดมนต์ไหว้พระ
สรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัยและแผ่
เมตตา
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อ -ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่
วัด หรือศาสนสถาน
ชาวพุทธการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อโรงเรียน วัด
หรือศาสนสถาน
แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติ การแสดงตนเป็นพุทธ
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
มามกะ
- การปฏิบัติตนในศาสน
สำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ -ขั้นเตรียมการ
พิธี พิธีกรรม และวัน
ถูกต้อง
-ขั้นพิธีการ
สำคัญทางศาสนา
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒ รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ลำดับ ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
๑ ศาสนาน่ารู้

๒

๓

ผลการเรียนรู้

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กำหนด
หลักธรรม -บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
นำชีวิต
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
กำหนด
ชาวพุทธที่ดี -ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

รวม

สาระการเรียนรู้
-พุทธประวัติหรือประวัติของ
ศาสดาที่ตนนับถือ
-หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา
- ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่
ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์
ต่อโรงเรียน วัดหรือศาสน
สถาน
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๒

น้ำหนัก
คะแนน
๓๕

๑๔

๓๐

๑๔

๓๕

๔๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑
รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ
ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือและศาสนาอื่น มี
ศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด
๑. บอกความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึงการออก
ผนวชหรือประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่กำหนด

๓. ชื่นชมและบอก
แบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กำหนด

๔. บอกความหมาย
ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กำหนด
๕. ชื่นชมการทำความดี
ของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัวและในโรงเรียน
ตามหลักศาสนา

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
ผู้เรียนเรียนรู้เรื่อง
เอกลักษณ์ของชาติไทย
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ทำอะไรได้
ผู้เรียนบอกได้ว่า
เอกลักษณ์ของชาติไทย
คือพระพุทธศาสนา
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้พุทธประวัติของ
พระพุทธเจ้า
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถบอกพุทธ
ประวัติ ตั้งแต่ประสูติ
จนถึงการออกผนวช
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ประวัติของสาวก
ชาดก/ศาสนิกชนตัวอย่าง
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถบอกข้อคิด
ที่ได้จากการศึกษาแบบ
การอย่างการดำเนินชีวิต
ของสาวก ชาดก/ศาสนิก
ชนตัวอย่าง
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ความหมายของ
พระรัตนตรัยและ
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
ทำอะไรได้
ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี
ตามหลักคำสอนของพระ
รัตนตรัยได
รู้อะไร
ผู้เรียนเรียนรู้ตัวอย่างการ
กระทำตนเป็นคนดีของ
สังคม
ทำอะไรได้
ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี
ปฏิบัติเหมาะสมต่อคนใน
ครอบครัวและโรงเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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มาตรฐาน ส ๑.๒
เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรง
รักษาพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ

ตัวชี้วัด
๖. เห็นคุณค่าและสวด
มนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิในพระ
พุทธ-ศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ความหมายและ
ประโยชน์ของการมีสติ
สมาธิ
ทำอะไรได้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสติ สมาธิ
เบื้องต้นได้

๗. บอกชื่อศาสนา ศาสดา
และความสำคัญของคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่นๆ

รู้อะไร
ผู้เรียนเรียนรู้ความสำคัญ
ของคำสอนของศาสดา
และศาสนาที่ตนนับถือ
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถบอก
หลักธรรมคำสอนของ
ศาสดาและศาสนาที่ตน
นับถือได้
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้หลักการปฏิบัติ
มรรยาทชาวพุทธ
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตน
ตามมรรยาทชาวพุทธ
ได้แก่
-การพนมมือ
-การไหว้
-การกราบการนั่ง
-การยืน การเดิน
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ระเบียบพิธีการ
บูชาพระรัตนตรัย การ
ทำบุญตักบาตร และการ
เข้าร่วมกิจกรรม พิธีกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตน
เข้าร่วมกิจกรรมและ
พิธีกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
ระเบียบพิธีการบูชาพระ
รัตนตรัยและการทำบุญ
ตักบาตร

๑. ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญ
ทางศาสนา ตามที่กำหนด
ได้ถูกต้อง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ ลเมือง
วัฒนธรรม และการดำเนิน
ชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑
เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่
ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยม
ที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส ๒.๒
เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคม
ปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา
และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
กติกา กฎ ระเบียบและ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
ข้อตกลง กติกา กฎ
ระเบียบ หน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติในครอบครัว
โรงเรียน สถานที่
สาธารณะ
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
กติกา กฎ ระเบียบ ใน
ครอบครัว โรงเรียน
สถานที่สาธารณะ
๒. ปฏิบัติตนตนตาม
รู้อะไร
มารยาทไทย
มารยาทไทย
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตนตนตามมารยาท
ไทย
๓. แสดงพฤติกรรมในการ รู้อะไร
ยอมรับความคิด ความเชื่อ การยอมรับความแตกต่าง
และการปฏิบัติของบุคคล ของคนในสังคม ในเรื่อง
อื่นที่แตกต่างกันโดย
ความคิด ความเชื่อ
ปราศจากอคติ
ความสามารถและการ
ปฏิบัติตนของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกัน
ทำอะไรได้
แสดงพฤติกรรมในการ
ยอมรับความคิด ความ
เชื่อและการปฏิบัติของ
บุคคลอื่นที่แตกต่างกัน
๔. เคารพในสิทธิ เสรีภาพ รู้อะไร
ของผู้อื่น
สิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น
ทำอะไรได้
เคารพสิทธิส่วนบุคคล
๑.อธิบายความสัมพันธ์ของ รู้อะไร
ตนเอง และสมาชิกใน
ความสัมพันธ์ของตนเอง
ครอบครัวในฐานะเป็นส่วน และสมาชิกในครอบครัว
หนึ่งของชุมชน
กับชุมชน เช่น การ
ช่วยเหลือกิจกรรมของ
ชุมชน
ทำอะไรได้
อธิบายความสัมพันธ์ของ
ตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมใน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
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ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
ครอบครัวและโรงเรียน
ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
๑.ระบุทรัพยากรที่นำมา
รู้อะไร
มาตรฐาน ส ๓.๑
ผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ การผลิตสินค้าและบริการ
เข้าใจและสามารถบริหาร
ในชีวิตประจำวัน
ต้องรู้จักใช้ทรัพยากร
จัดการทรัพยากรในการผลิต
อย่างคุ้มค่าและรักษา
และการบริโภคการใช้ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมี
ทำอะไรได้
ประสิทธิภาพ
ระบุทรัพยากรที่นำมา
และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
ผลิตสินค้าและบริการที่ใช้
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
ในชีวิตประจำวัน
เพือ่
๒.บอกที่มาของรายได้และ รู้อะไร
การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ รายจ่ายของตนเองและ
รายได้ของครอบครัวต้อง
ครอบครัว
มาจากการประกอบ
อาชีพที่สุจริตและการ
รู้จักใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
ทำอะไรได้
ทำบัญชีรับจ่ายของ
ครอบครัว
๓.บันทึกรายรับรายจ่าย
รู้อะไร
ของตนเอง
การทำบัญชีรับ-จ่ายช่วย
ให้เกิดการรู้ จักการใช้
จ่ายอย่างเหมาะสม
ทำอะไรได้
ทำบัญชีรับ จ่ายของ
ตนเอง
๔.สรุปผลดีของการใช้จ่าย รู้อะไร
ที่เหมาะสมกับรายได้และ การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับ
การออม
รายได้และการออมเป็น
การบริหารจัดการเพื่อ
การดำรงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพ
ทำอะไรได้
สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่
เหมาะสมกับรายได้และ
การออม
มาตรฐาน ส.๓.๒
๑.อธิบายการแลกเปลี่ยน รู้อะไร
เข้าใจระบบ และสถาบันทาง
สินค้าและบริการโดยวิธี
การแลกเปลี่ยนสินค้าและ
เศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ ต่าง ๆ
บริการโดยใช้เงินและไม่
ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็น
ใช้เงินมีความสำคัญและ
ของการร่วมมือกันทาง
จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต
เศรษฐกิจ
ทำอะไรได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
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ในสังคมโลก

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
อธิบายการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการโดยวิธี
ต่าง ๆ
๒. บอกความสัมพันธ์
รู้อะไร
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ผู้ซื้อกับผู้ขายมีบทบาท
สำคัญในการกำหนดราคา
สินค้าและบริการ
ทำอะไรได้
บอกความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
๑. ใช้คำระบุเวลาที่แสดง รู้อะไร
มาตรฐาน ส ๔.๑
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน คำระบุเวลาที่แสดง
เข้าใจความหมาย ความสำคัญ และอนาคต
เหตุการณ์ในอดีต
ของเวลา และยุคสมัยทาง
ปัจจุบัน และอนาคต
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้
ทำอะไรได้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
นักเรียนสามารถคำระบุ
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เวลาที่แสดงเหตุการณ์ใน
เป็นระบบ
อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต
๒. ลำดับเหตุการณ์ที่
รู้อะไร
เกิดขึ้นในครอบครัวหรือใน คำระบุเวลาที่แสดง
ชีวิตของตนเองโดยใช้
เหตุการณ์ในอดีต
หลักฐาน
ปัจจุบัน และอนาคต
ที่เกี่ยวข้อง
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถคำระบุ
เวลาที่แสดงเหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต
มาตรฐาน ส ๔.๒
๑. สืบค้นถึงการ
รู้อะไร
เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติ เปลี่ยนแปลง ในวิถี
วิธีการสืบค้นการ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน ชีวิตประจำวันของคนใน
เปลี่ยนแปลง ในวิถี
ความสัมพันธ์และ การ
ชุมชน ของตนจากอดีตถึง ชีวิตประจำวันของคนใน
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ปัจจุบัน
ชุมชน ของตนจากอดีตถึง
อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ปัจจุบัน
ความสำคัญและสามารถ
ทำอะไรได้
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
นักเรียนสามารถคำระบุ
เวลาที่แสดงเหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต
๒. อธิบายผลกระทบของ รู้อะไร
การเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อวิถี ผลกระทบของการ
ชีวิตของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลง ที่มีต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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มาตรฐาน ส ๔.๓
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มี
ความรัก ความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย

๑. ระบุบุคคลที่ทำ
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือ
ประเทศชาติ

๒. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว้

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑
เข้าใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ใน
ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมศิ าสตร์ใน
การค้นหา วิเคราะห์ สรุป และ
ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑. ระบุสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่ง
ปรากฏระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน

๒. ระบุตําแหน่งและลักษณะ
ทาง
กายภาพของสิ่งต่าง ๆที่ปรากฏ
ในแผนผังแผนที่ รูปถ่ายและ
ลูกโลก

ผลการวิเคราะห์
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถอธิบาย
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน
รู้อะไร
บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นหรือประเทศชาติ
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถระบุ
บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นหรือประเทศชาติ
รู้อะไร
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทยที่
ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว้
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถ
ยกตัวอย่างวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว้
รู้อะไร
สิ่งที่ปรากฏระหว่าง
โรงเรียนและบ้านเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้นทำ
ทำอะไรได้
ระบุสิ่งที่เกิดเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างที่ปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน
รู้อะไร
ความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่งและลักษณะทาง
กายภาพ ของสิ่งต่างๆ ที่
ปรากฏในลูกโลก แผนที่
แผนผังและภาพถ่าย
ทำอะไรได้
ระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏใน
ลูกโลก แผนที่ แผนผัง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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ผลการวิเคราะห์
และภาพถ่าย
๓. สังเกตและแสดง
รู้อะไร
ความสัมพันธ์ ระหว่างโลก โลก ดวงอาทิตย์และดวง
ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ จันทร์ทำให้เกิด
ที่ทำให้เกิด ปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติ
ทำอะไรได้
อธิบายความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ ระหว่าง
โลก ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์
มาตรฐาน ส ๕.๒
๑.อธิบาย ความสำคัญของ รู้อะไร
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ๑.คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และที่มนุษย์ สร้างขึ้น
ทางธรรมชาติ เช่น ใน
ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
การประกอบอาชีพ
วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วน
๒.คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางสังคม เช่น สิ่งปลูก
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
สร้างเพื่อการดำรงชีพ
ที่ยั่งยืน
ทำอะไรได้
๑.บอกคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เช่น ในการประกอบ
อาชีพ
๒.บอกคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม
เช่น สิ่งปลูกสร้างเพื่อการ
ดำรงชีพ
๒. แยกแยะและใช้
รู้อะไร
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้
๑.ความหมายของ
แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้ว ทรัพยากรธรรมชาติ
หมดไปได้อย่างคุ้มค่า
๒.ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่
- ใช้แล้วไม่หมด เช่น
บรรยากาศ น้ำ
- ใช้แล้วมีการเกิดขึ้นมา
ทดแทนหรือรักษาไว้ได้
เช่น ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า
- วิธีใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า
ทำอะไรได้
๑.บอกความหมายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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๓. อธิบายความสัมพันธ์
ของฤดูกาลกับการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์

๔. มีส่วนร่วม ในการ
จัดการ สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน

ผลการวิเคราะห์
๒.แยกประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่
- ใช้แล้วไม่หมด เช่น
บรรยากาศ น้ำ
- ใช้แล้วมีการเกิดขึ้นมา
ทดแทนหรือรักษาไว้ได้
เช่น ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า
- วิธีใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า
รู้อะไร
ความสัมพันธ์ของฤดูกาล
กับการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์
ทำอะไรได้
บอกความสัมพันธ์ของ
ฤดูกาลกับการดำเนินชีวิต
ของมนุษย์
รู้อะไร
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ทำอะไรได้
มีส่วนร่วม ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๑ รายวิชา สังคมฯ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
ศาสนาและ
หลักธรรม

มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา น้ำหนัก
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
(ชม.) คะแนน
ส ๑.๑ ป. ๒/๑-๒
ศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่มีความสำคัญ และ
๑๐
๑๕
ป. ๒/๔
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชน
ป. ๒/๗
การศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติศาสดาของ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ และคัมภีร์สำคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือจะทำให้เข้าใจหลักธรรมคำ
สอนของศาสนาและเห็นแบบอย่างที่ดีในการ
ดำเนินชีวิต ซึ่งควรน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ
ตามเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข
ส ๑.๑ ป.๒/๓
ชาวพุทธที่ดีควรฝึกปฏิบัติตนตามมรรยาท
๑๐
๑๕
ป. ๒/๕-๖
ชาวพุทธในการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
ส ๑.๒ ป.๒/๑-๒
ตามความเหมาะสม หมั่นพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนา และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ และ
การศึกษาการทำความดีของบุคคลอื่นๆ จะ
ทำให้เห็นคุณค่าและคติธรรมในการทำความ
ดีและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
ส ๒.๑ ป.๒/๑
ข้อตกลง กฎระเบียบ กฎหมาย เป็นสิ่งที่คน
๑๐
๑๕
ป.๒/๓-๔
กำหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติหรือข้อบังคับในการ
อยู่ร่วมกัน เพื่อให้คนจำนวนมากสามารถอยู่
ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน โดยจะต้อง
ยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นในสังคม
จึงจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุข
ส ๒.๑ ป.๒/๒
มรรยาทไทย เป็นวัฒนธรรมไทยที่ได้รับ
๕
๕
การยอมรับจากสังคมว่า เป็นสิ่งที่ดีงาม
ควรปฏิบัติและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่กับสังคม
ไทยสืบไป

๒

เรียนรู้สิ่งที่ดี

๓

กฎของการอยู่
ร่วมกัน

๔

เด็กดีมีมารยาท

๕

ชุมชนของเรา

๖

ทรัพยากรการผลิต ส ๓.๑ ป.๒/๑-๔
สินค้าและบริการ

ส ๒.๒ ป.๒/๑-๒

สมาชิกในชุมชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมใน
การดูแลชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกในชุมชนเกิดความรัก
และความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน
โรงเรียนและชุมชนจำเป็นจะต้องมีผู้นำคอย
ดูแล เพื่อให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการมีอยู่
อย่างจำกัด จึงควรใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด และเกิดประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด
การรู้จักบันทึกรายรับ รายจ่ายของครอบครัว

๑๐

๑๒

๑๐

๑๕
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

๗

การผลิตสินค้าและ ส ๓.๒ ป.๒/๑-๒
บริการ

๘

ตำแหน่งและ
ลักษณะทาง
กายภาพ

ส ๕.๑ ป.๒/๒

๙

ความสัมพันธ์ของ
โลก ดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์

ส ๕.๑ ป.๒/๓
ส ๕.๒ ป.๒/๓

สาระการเรียนรู้
ทำให้วางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งสามารถเก็บออมเงินเพื่อใช้จ่ายในยาม
จำเป็น
ความต้องการสินค้าและบริการของคนเรามี
อย่างไม่มีขีดกำจัด ดังนั้นสินค้าและบริการ
ดังกล่าวจึงต้องอาศัยการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็น
กระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายขึ้น
การสำรวจหรือศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
จำเป็นจะต้องรู้จักตำแหน่งของสิ่งต่างๆ จาก
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์ เพื่อจะได้บอกข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง
โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์มี
ความสัมพันธ์กันทำให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์

รวม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๑๐

๑๐

๕

๕

๑๐

๘

๘๐

๑๐๐
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ผลการเรียนรู้
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ไทย
แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ชาติศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทหลักการทรงงาน
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
กติกาและหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติในโรงเรียน
ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างของตนเอง
และผู้อื่น
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
มารยาทไทย เช่น การแสดง
ความเคารพการยืน การเดิน
การนั่ง การนอน
การทักทาย การรับประทาน
ความสัมพันธ์ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวกับชุมชน
เช่น การช่วยเหลือ กิจกรรม
ของชุมชน

ผู้มีบทบาท อำนาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียน และ
ชุมชน เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

สาระการเรียนรู้
-การปฏิบัติตามมารยาทไทย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา / มีจิต
-การแสดงออกถึงความกตัญญู สาธารณะ
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
กตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน
สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
-กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับชาติ ความเป็นไทย
ศาสนาและสถาบัน
๖. มีระเบียบวินัย
พระมหากษัตริย์
๗. มีความรับผิดชอบ /
มุ่งมั่นในการทำงาน
-แนวทางการปฏิบัติตนตาม
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
พระบรมราโชวาทและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง
-กฎ กติกา หน้าที่ ในโรงเรียน

-ความแตกต่างระหว่างตนเอง
และผู้อื่น
-การสร้างวินัยและปฏิบัติตาม
วินัยในตนเอง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๑ รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒
ลำดับ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
๑ มารยาทไทย
๒ ความกตัญญู
๓
๔
๕
๖
๗

ผลการเรียนรู้

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
บุคคลในโรงเรียน
ชาติศาสนาและสถาบัน
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์
และสถาบันพระมหากษัตริย์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
พอเพียง
หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อตกลงกติกาและหน้าที่ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและ
ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนเรียน
ความแตกต่าง
ยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างของตนเองและผู้อื่น
วินัยในตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวม

สาระการเรียนรู้
-การปฏิบัติตามมารยาทไทย
-การแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน
-กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับชาติศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์
-แนวทางการปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-กฎ กติกา หน้าที่ ในโรงเรียนเรียน
-ความแตกต่างระหว่างตนเองและ
ผู้อื่น
-การสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัยใน
ตนเอง

น้ำหนัก
คะแนน
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๐
๑๕
๑๐๐
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ผลการเรียนรู้
บอกพุทธประวัติโดยสังเขป

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
พุทธประวัติ

สาระการเรียนรู้
-การประสูติ เหตุการณ์หลง
ประสูติ

บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและ
ศาสนิกชนตัวอย่าง
ข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

-หลวงตาบัว ญาณสมฺปนฺโน

บอกความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมต่างๆ

-พระรัตนตรัย
-หิริ โอตตัปปะ
-สังคหวัตถุ ๔

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มี
สติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่กำหนด
ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธ
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสน
สถาน

-สวดมนต์ไหว้พระ
สรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัย
และแผ่เมตตา
การบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสนสถาน

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย (ศรัทธาใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)
-หิริ โอตตัปปะ
-สังคหวัตถุ ๔
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา

แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง

การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ
-ขั้นเตรียมการ
-ขั้นพิธีการ

-ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน วัดหรือศาสนสถาน
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผ่
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ /
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒ รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ลำดับ ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
๑ ศาสนาน่ารู้

๒

๓

ผลการเรียนรู้

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กำหนด
หลักธรรม -บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
นำชีวิต
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมหิริโอตตัปปะ
สังคหวัตถุ ๔
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
กำหนด
ชาวพุทธที่ดี -ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

รวม

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๒

น้ำหนัก
คะแนน
๓๕

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย
- การปฏิบัติตามหลักธรรมหิริโอตตัปปะ,สังคหวัตถุ ๔
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา

๑๔

๓๕

- ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่
ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์
ต่อโรงเรียน วัดหรือศาสน
สถาน
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา

๑๔

๓๐

๔๐

๑๐๐

-พุทธประวัติประสูติเหตุการณ์หลงประสูติ
-หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต

292
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑
รู้และเข้าใจประวัติ
ความสำคัญ ศาสดา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือและศาสนาอื่น มี
ศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ในฐานะที่เป็นรากฐาน
สำคัญของวัฒนธรรม
ไทย

๒. สรุปพุทธประวัติ
ตั้งแต่การบำเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน หรือ
ประวัติของศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กำหนด
๓. ชื่นชมและบอก
แบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่กำหนด

๔. บอกความหมาย
ความสำคัญของ
พระไตรปิฎก

๕. แสดงความเคารพ
พระรัตนตรัย และ
ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กำหนด

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ผู้เรียนรู้จักการดำเนิน
ศาสน์ กษัตริย์
ชีวิตประจำวันที่มีความสัมพันธ์กับ ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
พระพุทธศาสนา เช่นการสวดมนต์ ๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
การทำบุญใส่บาตร
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ทำอะไรได้
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ผู้เรียนรู้จักการสวดมนต์ การ
เป็นไทย
ทำบุญใส่บาตร รู้จักการแสดง
๖. มีระเบียบวินัย
ความเคารพต่อผู้ใหญ่ และรู้จัก
๗. มีความรับผิดชอบ/
การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
มุ่งมั่นในการทำงาน
เหมาะสม
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้พุทธประวัติตั้งแต่การ
บำเพ็ญเพียรถึงปรินิพพาน
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถสรุปพุทธประวัติ
ของพระพุทธเจ้าได้
รู้อะไร
ผู้เรียนศึกษาแบบอย่างที่ดีจาก
ประวัติสาวก ชาดก และศาสนิก
ชนตัวอย่างที่ได้ศึกษา
ทำอะไรได้
ผู้เรียนชื่นชมและปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมตามแบบอย่างของ
สาวก ชาดกและศาสนิกชน
ตัวอย่าง
รู้อะไร
ผู้เรียนเรียนรู้ความหมายของ
พระไตรปิฎก
ทำอะไรได้
ผู้เรียนเห็นความสำคัญของพระ
ไตรปิฏก และนำหลักธรรมคำสอน
มาใช้ในชีวิตประจำวันได้
รู้อะไร
ผู้เรียนเรียนรู้หลักปฏิบัติของ
หลักธรรมโอวาท ๓ และพุทธ
ศาสนสุภาษิต
ทำอะไรได้
ผู้เรียนหมั่นประกอบความดีตาม
หลักโอวาท ๓ เช่น หมั่นช่วยเหลือ
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๖. เห็นคุณค่าและสวด
มนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิ
ในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กำหนด
๗. บอกชื่อความสำคัญ
และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ
ศาสนสถานและศาสน
บุคคลของศาสนาอื่นๆ

สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ ลเมือง
วัฒนธรรม และการดำเนิน
ชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑
เข้าใจและปฏิบัติตนตาม
หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี
มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข

๑.สรุปประโยชน์และ
ปฏิบัติตนตามประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ครอบครัวและท้องถิ่น

๒. บอกพฤติกรรมการ
ดำเนินชีวิตของตนเอง
และผู้อื่นที่อยู่ใน
กระแสวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
๓. อธิบายความสำคัญ
ของวันหยุดราชการที่
สำคัญ

ผลการวิเคราะห์
ผู้อื่น รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็น
ต้น
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้จักการฝึกสวดมนต์ไหว้
พระ แผ่เมตตา การนั่งสมาธิ
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิ แผ่
เมตตาได้
รู้อะไร
ผู้เรียนศึกษาชื่อและความสำคัญ
ของศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศา
สนบุคคลตามศาสนาที่ตนนับถือ
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถบอกชื่อและ
ความสำคัญของศาสนวัตถุ ศาสน
สถานและศาสนบุคคลตามศาสนา
ที่ตนนับถือ
รู้อะไร
การปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น
ทำอะไรได้
บอกการปฏิบัติตนตามประเพณี
และวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น
รู้อะไร
พฤติกรรมของตนเองและเพื่อน ๆ
ในชีวิตประจำวัน
ทำอะไรได้
บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อื่น

รู้อะไร
วันหยุดราชการที่สำคัญ
ทำอะไรได้
อธิบายความสำคัญของ
วันหยุดราชการที่สำคัญ
๔. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่ง รู้อะไร
มีผลงานที่เป็น
๑. บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์
ประโยชน์แก่ชุมชนและ แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน
ท้องถิ่นของตน
๒.ลักษณะผลงานที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชนและท้องถิ่น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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ผลการวิเคราะห์
ทำอะไรได้
ยกตัวอย่างบุคคลซึง่ มีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ของตน
มาตรฐาน ส ๒.๒
๑.ระบุบทบาทหน้าที่ รู้อะไร
เข้าใจระบบการเมืองการ
ของสมาชิกของชุมชน ๑.บทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
ปกครองในสังคม ปัจจุบัน ยึด ในการมีส่วนร่วมใน ชุมชน
มั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ กิจ กรรมต่าง ๆ ตาม ๒.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งการปกครองระบอบ
กระบวนการ
ตามกระบวนการประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยอันมี
ประชาธิปไตย
ทำอะไรได้
พระมหากษัตริย์
บอกบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของ
ทรงเป็นประมุข
ชุมชนในการมีส่วนร่วมใน
กิจ กรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
.๒วิเคราะห์ความ
รู้อะไร
แตกต่างของ
การออกเสียงโดยตรงและการ
กระบวนการการ
เลือกตัวแทนออกเสียง
ตัดสินใจในชั้นเรียน/
ทำอะไรได้
โรงเรียนและชุมชนโดย ออกเสียงโดยตรงและการเลือก
วิธีการออกเสียง
ตัวแทนออกเสียง
โดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสียง
๓. ยกตัวอย่างการ
รู้อะไร
เปลี่ยนแปลงในชั้น
การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่
เรียน/โรงเรียนและ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้น
ชุมชนที่เป็นผลจากการ เรียน โรงเรียน และชุมชน
ตัดสินใจของบุคคลและ - การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เช่น
กลุ่ม
การเลือกหัวหน้าห้อง การเลือก
คณะกรรมการห้องเรียน การ
เปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เช่น
เลือก ประธานนักเรียน เลือก
คณะกรรมการนักเรียน
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เช่น
การเลือกผู้ใหญ่บ้าน กำนัน
สมาชิก อบต. อบจ.
ทำอะไรได้
ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผล
จากการตัดสินใจของบุคคลและ
กลุ่ม
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
๑.จำแนกความ
รู้อะไร
มาตรฐาน ส.๓.๑
ต้องการและความ
สินค้าและบริการมีทั้งความ
เข้าใจและสามารถบริหาร
จำเป็นในการใช้สินค้า ต้องการและความจำเป็นในการ
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๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
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จัดการทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภคการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

มาตรฐาน ส ๓.๒
เข้าใจระบบ และสถาบันทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจำเป็นของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก

ตัวชี้วัด
และบริการในการ
ดำรงชีวิต

ผลการวิเคราะห์
ดำรงชีวิตของมนุษย์
ทำอะไรได้
จำแนกความต้องการและความ
จำเป็นในการใช้สินค้าและบริการ
ในการดำรงชีวิต
๒.วิเคราะห์การใช้จ่าย รู้อะไร
ของตนเอง
การวิเคราะห์บัญชีการใช้จ่าย
ประจำวันเป็นการควบคุมการใช้
จ่ายอย่างเหมาะสม
ทำอะไรได้
วิเคราะห์บัญชีรายรับ-จ่ายเงิน
ประจำวันในรอบเดือนของตนเอง
๓.อธิบายได้ว่า
รู้อะไร
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตมีจำกัด
มีผลต่อ การผลิตและ แต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่
บริโภคสินค้าและ
จำกัด จึงจำเป็นต้องเลือกใช้
บริการหรือคัมภีร์ของ เฉพาะสิ่งที่มีความจำเป็น
ศาสนาที่ตนนับถือ
ทำอะไรได้
อธิบายทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผล
ต่อ การผลิตและบริโภคสินค้าและ
บริการ
๑.บอกสินค้าและ
รู้อะไร
บริการที่รัฐจัดหาและ สินค้าและบริการที่จำเป็นขั้น
ให้บริการแก่ประชาชน พื้นฐานภาครัฐต้องจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ทำอะไรได้
บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหา
และให้บริการแก่ประชาชน
๒.บอกความสำคัญของ รู้อะไร
ภาษีและบทบาทของ ประชาชนมีหน้าที่เสียภาษี ให้รัฐ
ประชาชนในการเสีย เพื่อนำมาพัฒนา และให้บริการแก่
ภาษี
ประชาชน
ทำอะไรได้
นำเสนอ เรื่อง บทบาทและหน้าที่
ของประชาชนเกี่ยวกับการเสีย
ภาษี
๓.อธิบายเหตุผลการ รู้อะไร
แข่งขันทางการค้าที่มี การแข่งขันทางการค้ามีผลกระทบ
ผลทำให้ราคาสินค้า
ทำให้ราคาสินค้าลดลง
ลดลง
ทำอะไรได้
อธิบายเหตุผลการแข่งขันทาง
การค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้า

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑
เข้าใจความหมาย
ความสำคัญของเวลา และยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ

ตัวชี้วัด
๑. เทียบศักราชที่
สำคัญตามปฏิทินที่ใช้
ในชีวิตประจำวัน

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
การเทียบศักราชที่สำคัญตาม
ปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถเทียบศักราชที่
สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
๒. แสดงลำดับ
รู้อะไร
เหตุการณ์สำคัญของ ลำดับเหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดย โรงเรียนและชุมชนโดยระบุ
ระบุหลักฐานและ
หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถแสดงลำดับ
เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและ
ชุมชนโดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ส ๔.๒
๑. ระบุปัจจัยที่มี
รู้อะไร
เข้าใจพัฒนาการของ
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
มนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ฐานและพัฒนาการ
และพัฒนาการของชุมชน
ปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ ของชุมชน
ทำอะไรได้
และ การเปลี่ยนแปลงของ
นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่มี
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
ตระหนักถึงความสำคัญและ
พัฒนาการของชุมชนและชุมชน
สามารถ วิเคราะห์ผลกระทบ ๒. สรุปลักษณะที่
รู้อะไร
ที่เกิดขึ้น
สำคัญของ
ลักษณะที่สำคัญของ
ขนบธรรมเนียม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน
วัฒนธรรมของชุมชน ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถสรุปลักษณะที่
สำคัญของขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ชุมชน
๓. เปรียบเทียบความ รู้อะไร
เหมือนและความต่าง การเปรียบเทียบความเหมือนและ
ทางวัฒนธรรมของ
ความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
ชุมชนตนเองกับชุมชน ตนเองกับชุมชนอื่น ๆ
อื่น ๆ
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอื่น ๆ
มาตรฐาน ส ๔.๓
๑. ระบุพระนามและ รู้อะไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอือ้ เฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
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เข้าใจความเป็นมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด
พระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของ
พระมหากษัตริย์ไทยที่
เป็นผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย

๒. อธิบายพระราช
ประวัติและพระราช
กรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ ใน
รัชกาลปัจจุบัน
โดยสังเขป

๓. เล่าวีรกรรมของ
บรรพบุรษุ ไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑
เข้าใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและ
กัน ในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์ใน

๑. สำรวจข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ ในโรงเรียน
และ ชุมชนโดยใช้
แผนผัง แผนที่และ
รูปถ่ายเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ ของ
ตำแหน่ง ระยะทิศทาง

ผลการวิเคราะห์
การเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
ตนเองกับชุมชนอื่น ๆ
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอื่น ๆ
รู้อะไร
พระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
โดยสังเขป
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถบอกพระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป
รู้อะไร
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มี
ส่วนปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าว
เทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้าน
บางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถบอกวีรกรรมของ
บรรพบุรษุ ไทยที่มีส่วนปกป้อง
ประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี
ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน
พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช
รู้อะไร
๑.วิธีการใช้แผนที่ แผนผังและ
ภาพถ่ายในการหาข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง
ระยะ ทิศทาง
ทำอะไรได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
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การค้นหา วิเคราะห์ สรุป
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
อธิบายวิธีการใช้และแผนที่
แผนผังและภาพถ่าย ในการหา
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.วาดแผนผัง เพื่อ
รู้อะไร
แสดงตำแหน่งที่ตั้ง
แผนผังตำแหน่งที่ตั้งสัมพันธ์ของ
ของสถานที่สำคัญใน
สถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียน
บริเวณโรงเรียน และ และชุมชน เช่นสถานที่ราชการ
ชุมชน
อำเภอ ตลาด โรงพยาบาล
ไปรษณีย์ ฯลฯ
ทำอะไรได้
วาดแผนผังตำแหน่งที่ตั้งสัมพันธ์
ของสถานที่สำคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน เช่นสถานที่
ราชการ อำเภอ ตลาด
โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ฯลฯ
มาตรฐาน ส ๕.๒
๑. เปรียบเทียบการ
รู้อะไร
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงภาพแวดล้อม
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง สภาพแวดล้อมใน
ในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
กายภาพที่ก่อให้เกิดการ
ชุมชนจากอดีตถึง
ทำอะไรได้
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม มี
ปัจจุบัน
๑.เปรียบเทียบสภาพแวดล้อม
จิตสำนึกและมีส่วนร่วมใน
ในชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
๒.สืบค้นข้อมูลสภาพแวดล้อมใน
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
ยั่งยืน
๒. อธิบายการใช้
รู้อะไร
ประโยชน์จาก
สภาพทางภูมิศาสตร์และทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม และ
ธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับความ
ทรัพยากร ธรรมชาติใน ต้องการพื้นฐานและการประกอบ
การสนอง ความ
อาชีพของมนุษย์
ต้องการ พื้นฐานของ ทำอะไรได้
มนุษย์และการ
เขียนอธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดล้อม
ประกอบอาชีพ
และทรัพยากร ธรรมชาติในการ
สนองความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์และการประกอบอาชีพ
๓.อธิบายเกี่ยวกับ
รู้อะไร
มลพิษและการ
มลพิษที่เกิดจากการกระทำของ
ก่อให้เกิดมลพิษโดย
มนุษย์
มนุษย์
ทำอะไรได้
อธิบายเกี่ยวกับผลจากการกระทำ
ของมนุษย์ที่ทำให้เกิดมลพิษ
๔. อธิบาย ความ
รู้อะไร
แตกต่าง ของลักษณะ ลักษณะที่แตกต่างกันของเมืองและ
เมืองและชนบท
ชนบทและชนบท

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
๕. อธิบาย
ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ลักษณะ ทางกายภาพ
กับ การดำเนินชีวิต
ของคนในชุมชน

๖.มีส่วนร่วม ในการ
จัดการ สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน

ผลการวิเคราะห์
ทำอะไรได้
อธิบายความแตกต่างของเมือง
รู้อะไร
ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับ การดำเนินชีวิต
ของคนในชุมชน
ทำอะไรได้
อธิบาย ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ลักษณะ ทางกายภาพกับ การ
ดำเนินชีวิต ของคนในชุมชน
รู้อะไร
การจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ทำอะไรได้
มีส่วนการจัดการ สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

300
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๓๑๐๑ รายวิชา สังคมฯ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
๑ ศาสนาน่ารู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๓/๑-๒
ป.๓/๔-๗

๒

แบบอย่างชาว
พุทธที่ดี

ส ๑.๑ ป.๓/๓
ส ๑.๒ ป.๓/๑-๓

๓

วิถีชีวิตของเรา

ส ๒.๑ ป.๓/๑-๔

๔

หลัก
ประชาธิปไตย

ส ๒.๒ ป.๓/๑-๓

๕

สินค้าและ
บริการกับการ
ดำรงชีวิต

ส ๓.๑ ป.๓/๑

๖

การวางแผน
การใช้จ่ายเงิน
ของตนเอง

ส ๓.๑ ป.๓/๒
ส ๓.๒ ป.๓/๑-๒

๗

ทรัพยากรกับ
การผลิตและ
การบริโภค

ส ๓.๑ ป.๓/๓
ส ๓.๒ ป.๓/๓

สาระการเรียนรู้
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และมี
ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของศาสนิก-ชน
เพราะเป็นหลักธรรมคำสอนที่มุ่งสอนให้ศาสนิกชน
นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม
ประวัติสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่างเป็น
แบบอย่างที่ดี สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการ
ดำเนินชีวิตได้ ศาสนิกชนที่ดีต้องรู้จักปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อศาสนสาวก ศาสนสถาน ศาสน
วัตถุ เห็นคุณค่าและปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรม และ
วันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสมกับการเป็น
ศาสนิกชนที่ดี
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
ท้องถิ่น การดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่และ
วัฒนธรรม วันหยุดราชการ ตลอดจนประวัติและ
ผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือ
ท้องถิ่น และคุณค่าของการทำความดีอันเป็น
แนวทางปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ
การอยู่ร่วมกันในสังคม เราต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
เหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ของสมาชิกที่ดีใน
ชุมชน การเลือกผู้นำในระดับกลุ่ม ห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน ถือเป็นกระบวนการประชาธิปไตย
ที่สำคัญและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ต่างๆ
สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์มีอยู่หลายประเภท การเลือกสินค้าและ
บริการจะต้องรู้จักพิจารณาให้รอบคอบก่อน
ตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการซื้อ
สินค้าและบริการให้คุ้มค่ามากที่สุด
การวางแผนใช้จ่ายเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นทุกคนควร
ปฏิบัติที่เพราะจะทำให้เราใช้จ่ายเงินเหมาะสมกับ
รายรับที่มี และช่วยให้มีเงินออมไว้ใช้จ่ายเมื่อยาม
จำเป็น
ทรัพยากรที่เรานำมาใช้ในการผลิตสินค้าและ
บริการมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นจึงควรใช้อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้ง
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค

เวลา
(ชม)
๑๐

น้ำหนัก
คะแนน
๑๓

๑๐

๑๒

๘

๑๐

๖

๑๐

๘

๑๐

๘

๑๐

๑๐

๑๕
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หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
๘ สิ่งต่างๆ
รอบตัวเรา

๙

มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ป.๓/๑-๓

สาระการเรียนรู้

ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพของชุมชนสามารถ
ศึกษาได้จากแผนผัง แผนที่ และภาพถ่ายเกี่ยวกับ
ชุมชน และชุมชนที่มีที่ตั้งและลักษณะกายภาพที่
แตกต่างกันจะส่งผลให้มีวัฒนธรรม ชุมชน
แตกต่างกัน
ส ๕.๒ ป.๓/๑-๕
สภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทำให้มีอิทธิพลต่อ
การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนด้านต่างๆ ดังนั้น
จึงควรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และ
ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดม
สมบูรณ์
รวม

เวลา
(ชม)
๑๐

น้ำหนัก
คะแนน
๑๐

๑๐

๑๐

๘๐

๑๐๐
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ผลการเรียนรู้
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย

เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทหลักการทรงงานและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกา
และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
ห้องเรียนและโรงเรียน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
เช่น การแสดงความเคารพและการเชื่อ
ฟังผู้ใหญ่ การกระทำกิจกรรมร่วมกัน
ในครอบครัว
ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น
การเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา
ประเพณีเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
และท้องถิ่น
วันหยุดราชการที่สำคัญ เช่น
- วันหยุดเกี่ยวกับชาติและ
พระมหากษัตริย์ เช่น วันจักรี
วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
- วันหยุดราชการเกี่ยวกับศาสนา เช่น
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
- วันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น วันสงกรานต์วันพืช
มงคล
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน

ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มผี ล
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน
ของห้องเรียนและโรงเรียน
โรงเรียน และชุมชน
- การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เช่น การ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง เลือกหัวหน้าห้อง การเลือก
คณะกรรมการห้องเรียน
- การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เช่น
เลือกประธานนักเรียน เลือก
คณะกรรมการนักเรียน

สาระการเรียนรู้
-การปฏิบัติตาม
มารยาทไทย
-การแสดงออกถึง
คุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

-กิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวกับชาติศาสนา
และสถาบัน
พระมหากษัตริย์
-แนวทางการปฏิบัติ
ตนตามพระบรม
ราโชวาทและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
-กฎ กติกา หน้าที่ ใน
ห้องเรียนและใน
โรงเรียน
-บทบาทหน้าที่และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของห้องเรียน
และโรงเรียน
-การสร้างวินัยและ
ปฏิบัติตามวินัยใน
ตนเอง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ /
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๑ รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓
ลำดับ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
๑ มารยาทไทย
๒ ความกตัญญู
๓
๔
๕
๖
๗

ผลการเรียนรู้
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
บุคคลในโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์

สาระการเรียนรู้

-การปฏิบัติตามมารยาทไทย
-การแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน
ชาติศาสนาและสถาบัน
-กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับชาติ
พระมหากษัตริย์
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
-แนวทางการปฏิบัติตนตามพระ
พอเพียง
หลักการทรงงานและหลักปรัชญา บรมราโชวาทและหลักปรัชญาของ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
กติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและ -กฎ กติกา หน้าที่ ในห้องเรียน
ในห้องเรียนและโรงเรียน
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและ และในโรงเรียน
โรงเรียน
บทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมใน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมี -บทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของห้องเรียน
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
กิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและ
และโรงเรียน
ห้องเรียนและโรงเรียน
โรงเรียน
วินัยในตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
-การสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัย
ในตนเอง
รวม

น้ำหนัก
คะแนน
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๐
๑๕
๑๐๐
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ผลการเรียนรู้
บอกพุทธประวัติโดยสังเขป

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พุทธประวัติ

บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต ศาสนิกชนตัวอย่าง
และข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กำหนด
บอกความหมาย ความสำคัญ
-พระรัตนตรัย
และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติ -ฆราวาสธรรม ๔
ตามหลักธรรมต่างๆ
เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่กำหนด
ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสนสถาน

-สวดมนต์ไหว้พระ
สรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัยและแผ่
เมตตา

แสดงตนเป็นพุทธมามกะและ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม
และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง

การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ
-ขั้นเตรียมการ
-ขั้นพิธีการ

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสนสถาน

สาระการเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การประสูติ จนถึงการบำเพ็ญ ๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
เพียร ผจญมาร ตรัสรู้ ปฐม
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เทศนา
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผ่
-หลวงปูข่ าว อนาลโย
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
-ความหมาย ความสำคัญ และ สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
เคารพพระรัตนตรัย (ศรัทธา
ความเป็นไทย
ในพระพุทธ พระธรรม
๖. มีระเบียบวินัย
พระสงฆ์)
๗. มีความรับผิดชอบ /
-ฆราวาสธรรม ๔
มุ่งมั่นในการทำงาน
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เมตตา
เรียนรู้
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง
-ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน วัดหรือศาสนสถาน
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒ รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ลำดับ ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
๑ ศาสนาน่ารู้

๒

๓

ผลการเรียนรู้

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กำหนด
หลักธรรม -บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
นำชีวิต
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมฆราวาส
ธรรม ๔
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
กำหนด
ชาวพุทธที่ดี -ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

รวม

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๒

น้ำหนัก
คะแนน
๓๕

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
ฆราวาสธรรม ๔
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา

๑๔

๓๕

- ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่
ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์
ต่อโรงเรียน วัดหรือศาสน
สถาน
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา

๑๔

๓๐

๔๐

๑๐๐

-พุทธประวัติประสูติเหตุการณ์หลงประสูติ
-หลวงปูข่ าว อนาลโย
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑
รู้และเข้าใจประวัติ
ความสำคัญ ศาสดา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่
ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ในฐานะเป็นศูนย์รวม
จิตใจของศาสนิกชน

๒. สรุปพุทธประวัติ
ตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรมหรือ
ประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่กำหนด

๓. เห็นคุณค่า และ
ปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่กำหนด

๔. แสดงความเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติ
ตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กำหนด
๕. ชื่นชมการทำความ

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ผู้เรียนเรียนรู้ถึงความสำคัญของ
ศาสน์ กษัตริย์
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ได้ว่ามีการประกอบศาสนพิธี และ
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
กิจกรรมทางสังคม
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ทำอะไรได้
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศา ความเป็นไทย
สนพิธี เช่นการทอดกฐิน การทำบุญ
๖. มีระเบียบวินัย
การเวียนเทียนได้อย่างถูกต้อง
๗. มีความรับผิดชอบ/
เหมาะสม และยังมีส่วนร่วมในการทำ มุ่งมั่นในการทำงาน
กิจกรรมกับชุมชน สังคม อย่างเช่นการ ๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เข้าร่วมประเพณีท้องถิ่น (งานบุญข้าว เรียนรู้
ประดับดิน , เทศกาลงานไหมประจำปี) ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร
ผู้เรียนศึกษาพุทธประวัติของ
พระพุทธเจ้า หรือศาสดาที่ตนนับถือ
ตั้งแต่เริ่มประสูติ ตรัสรู้ จนบรรลุธรรม
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถอธิบายพุทธประวัติของ
พระพุทธเจ้า หรือศาสดาที่ตนนับถือ
ตั้งแต่เริ่มประสูติ ตรัสรู้ จนบรรลุธรรม
ได้
รู้อะไร
ผู้เรียนศึกษาประวัติสาวก ชาดกและ
เรื่องเล่าของศาสนิกชนตัวอย่างที่
กำหนด เช่นพระอุรุเวลกัสสปะ สมเด็จ
พระศรีนครินทรบรมราชชนนี เป็นต้น
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างประวัติสาวก
ชาดกหรือเรื่องเล่าของศาสนิกชน
ตัวอย่างที่กำหนด รู้และเห็นคุณค่าของ
การ
ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีได้
รู้อะไร
ผู้เรียนเรียนรู้หลักปฏิบัติของหลักธรรม
โอวาท ๓ และพุทธศาสนสุภาษิต
ทำอะไรได้
ผู้เรียนหมั่นประกอบความดีตามหลัก
โอวาท ๓ เช่น หมั่นช่วยเหลือผู้อื่น รู้จัก
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น
รู้อะไร
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชนตามหลัก
ศาสนา พร้อมทั้งบอก
แนวปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต
๖. เห็นคุณค่าและสวด
มนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิ
ในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กำหนด

๗. ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ เพื่อการอยู่
ร่วมกันเป็นชาติได้
อย่างสมานฉันท์

๘. อธิบายประวัติ
ศาสดาของศาสนาอื่นๆ
โดยสังเขป

มาตรฐาน ส ๑.๒
เข้าใจ ตระหนักและ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชน
ที่ดี และธำรงรักษา
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ

๑. อภิปราย
ความสำคัญ และมีส่วน
ร่วมในการ
บำรุงรักษาศาสนสถาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ

๒. มีมรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี
ตามที่กำหนด

ผลการวิเคราะห์
ผู้เรียนรู้จักการปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ทำอะไรได้
ผู้เรียนชื่นชมการทำความดีของตนเอง
ครอบครัว บุคคลในโรงเรียนและสังคม
ด้วยความยินดีเต็มใจ
รู้อะไร
ผู้เรียนศึกษาบทสวดมนต์ไหว้พระ ฝึก
การบริหารจิต การเจริญปัญญา รู้
ความหมายของการมีสติสัมปชัญญะ
สมาธิและปัญญา
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา และฝึกปฏิบัติการกำหนดรู้
ความรู้สึก รวมถึงการยืน การเดิน การ
นั่งและการนอนอย่างมีสติ
รูอ้ ะไร
ผู้เรียนศึกษาหลักธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์
อย่างเช่น เบญจศีล-เบญจธรรม พรหม
วิหาร ๔ มงคล ๓๘
ทำอะไรได้
ผู้เรียนนำหลักธรรมที่ศึกษามาใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์
รู้อะไร
ผู้เรียนศึกษาประวัติศาสดาโดยสังเขป
ได้แก่พระพุทธเจ้า มุฮัมมัด และพระ
เยซู
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติศาสดาที่
ศึกษาได้อย่างถูกต้อง
รู้อะไร
ผู้เรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นและ
ความสำคัญของศาสนสถาน
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้น
และความสำคัญของศาสนสถาน การ
แสดงความเคารพต่อศาสนสถาน การ
บำรุงรักษาศาสนสถาน
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษุสงฆ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
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ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์

ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติศาสดาที่
ศึกษาได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติตนในศาสน รู้อะไร
พิธี พิธีกรรมและวัน
ผู้เรียนศึกษาประวัติศาสดาโดยสังเขป
สำคัญทางศาสนา
ได้แก่พระพุทธเจ้า มุฮัมมัด และพระ
ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง เยซู
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษุ
อย่างเช่น การยืน การเดิน และการนั่ง
ที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ
สาระที่ ๒ หน้าที่
๑. ปฏิบัติตนเป็น
รู้อะไร
พลเมือง วัฒนธรรม และ พลเมืองดีตามวิถี
๑. การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย
การดำเนินชีวิตในสังคม ประชาธิปไตยในฐานะ ของชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจ สมาชิกที่ดีของชุมชน ๒. แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
และปฏิบัติตนตามหน้าที่
ดีของชุมชน เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของการเป็นพลเมืองดี มี
สาธารณสมบัติโบราณวัตถุและ
ค่านิยมที่ดีงาม และธำรง
โบราณสถาน การพัฒนาชุมชน
รักษาประเพณีและ
ทำอะไรได้
วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิต
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ
และสังคมโลกอย่างสันติ
ชุมชน
สุข
๒ ปฏิบัติตนในการเป็น รู้อะไร
ผู้นำและผู้ตามที่ดี
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำ
- บทบาทและความรับผิดชอบของผู้
ตามหรือสมาชิก
- การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และประโยชน์ของการ
ทำงานเป็นกลุ่ม
๓. วิเคราะห์สิทธิ
รู้อะไร
พื้นฐานที่เด็กทุกคนพึง สิทธิพื้นฐานของเด็ก เช่น สิทธิที่จะมี
ได้รับตามกฎหมาย
ชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิ ที่
จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะมี ส่วน
ร่วม
ทำอะไรได้
บอกสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ
ตามกฎหมาย
๔. อธิบายความ
รู้อะไร
แตกต่างทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทยที่
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย ภาษา
อาหาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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มาตรฐาน ส .๒.๒
เข้าใจระบบการเมือง
การปกครองในสังคม
ปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา
และธำรงรักษา ไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
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ทำอะไรได้
อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น
๕. เสนอวิธีการที่จะอยู่ รู้อะไร
ร่วมกันอย่างสันติสุขใน ๑.ปัญหาและสาเหตุของการเกิด
ชีวิตประจำวัน
ความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
๒. แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี
ทำอะไรได้
วิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
ชีวิตประจำวัน
๑. อธิบายอำนาจ
รู้อะไร
อธิปไตยและ
๑.อำนาจอธิปไตย
ความสำคัญของ
๒.ความสำคัญของการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย
ทำอะไรได้
อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย
๒. อธิบายบทบาท
รู้อะไร
หน้าที่ของพลเมืองใน บทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง กระบวนการเลือกตั้ง ทั้งก่อนการ
เลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง หลังการ
เลือกตั้ง
ทำอะไรได้
อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง

รู้อะไร
๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย
๒.ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
ทำอะไรได้
อธิบายความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ ๑.ระบุปัจจัยที่มีผลต่อ รู้อะไร
มาตรฐาน ส.๓.๑
การเลือกซื้อสินค้าและ ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
เข้าใจและสามารถบริหาร บริการ
และบริการ เพื่อการดำรงชีวิตอย่าทาง
จัดการทรัพยากรในการ
มีดุลภาพ
ผลิตและการบริโภคการ
ทำอะไรได้
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด
ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๓. อธิบายความสำคัญ
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
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หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการ
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
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และบริการ
๒.บอกสิทธิพื้นฐาน
รู้อะไร
และรักษา
สิทธิพื้นฐานและการรักษาผล
ผลประโยชน์ของ
ประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภคที่
ตนเองในฐานะ
ก่อให้เกิดการดำรง ชีวิตอย่างมีดุลย
ผู้บริโภค
ภาพ
ทำอะไรได้
บอกสิทธิพื้นฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภค
๓.อธิบายหลักการของ รู้อะไร
เศรษฐกิจพอเพียงและ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นำไปใช้ใน
แนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ชีวิตประจำวันของ
อย่างมีดุลยภาพ
ตนเอง
ทำอะไรได้
อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของ
ตนเอง
มาตรฐาน ส.๓.๒
๑.อธิบายความสัมพันธ์ รู้อะไร
เข้าใจระบบ และสถาบัน ทางเศรษฐกิจของคน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนส่งผลให้
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
ในชุมชน
เกิดการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ทาง
ทำอะไรได้
เศรษฐกิจ และความ
อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ
จำเป็นของการร่วมมือกัน
คนในชุมชน
ทางเศรษฐกิจในสังคม
๒.อธิบายหน้าที่
รู้อะไร
โลก
เบื้องต้นของ
เงินมีหน้าที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
เงิน
สินค้าและบริการในสังคมโลก
ทำอะไรได้
อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์ ๑. นับช่วง เวลา เป็น
มาตรฐาน ส ๔.๑
ทศวรรษ ศตวรรษ
เข้าใจความหมาย
และสหัสวรรษ
ความสำคัญของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์
มาวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
๒. อธิบายยุคสมัยใน
การศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป

รู้อะไร
ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ
ศตวรรษ และสหัสวรรษ
ทำอะไรได้
นักเรียนบอกความหมายและช่วงเวลา
ของทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
และการใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษเพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลา
ในเอกสารเช่น หนังสือพิมพ์
รู้อะไร
เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นยุคก่อน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
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ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
ทำอะไรได้
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถบอกเกณฑ์การแบ่งยุค
สมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่
แบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ และยุคสมัยที่ใช้ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเช่น
สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์
๓. แยกแยะประเภท
รู้อะไร
หลักฐานที่ใช้ใน
ประเภทของหลักฐานทาง
การศึกษาความเป็นมา ประวัติศาสตร์ ที่แบ่งเป็นหลักฐาน
ของท้องถิ่น
ชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถยกตัวอย่างหลักฐานที่
ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น
ของตน การจำแนกหลักฐานของ
ท้องถิ่นเป็นหลักฐานชั้นต้นและ
หลักฐานชั้นรอง
มาตรฐาน ส ๔.๒
๑. อธิบายการตั้งหลัก รู้อะไร
เข้าใจพัฒนาการของ
แหล่งและพัฒนาการ พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
มนุษยชาติจากอดีตจนถึง ของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ใน
ปัจจุบัน ในด้าน
ประวัติศาสตร์และยุค ดินแดนไทยโดยสังเขป
ความสัมพันธ์และ การ
ประวัติศาสตร์
ทำอะไรได้
เปลี่ยนแปลงของ
โดยสังเขป
นักเรียนสามารถบอกหลักฐานการตั้ง
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
หลักแหล่งของมนุษย์ ยุคก่อน
ตระหนักถึงความสำคัญ
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป
และสามารถ วิเคราะห์
และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบใน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป
๒. ยกตัวอย่างหลักฐาน รู้อะไร
ทางประวัติศาสตร์ที่
พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
พบในท้องถิ่นที่แสดง ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ใน
พัฒนาการของ
ดินแดนไทยโดยสังเขป
มนุษยชาติ
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถบอกหลักฐานการตั้ง
หลักแหล่งของมนุษย์ ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป
และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบใน
ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

312
สาระ/มาตรฐาน
มาตรฐาน ส ๔.๓
เข้าใจความเป็นมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายพัฒนาการ
ของอาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป

๒. บอกประวัติและ
ผลงานของบุคคล
สำคัญสมัยสุโขทัย

๓. อธิบายภูมิปัญญา
ไทยที่สำคัญ สมัย
สุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การ
อนุรักษ์

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑
เข้าใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และ
ความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและ
กัน ในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์
ในการค้นหา วิเคราะห์
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑. สืบค้นและอธิบาย
ข้อมูล ลักษณะทาง
กายภาพ ในจังหวัดของ
ตน ด้วยแผนที่ และรูป
ถ่าย

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
ศาสน์ กษัตริย์
โดยสังเขป
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
นักเรียนสามารถบอกพัฒนาการของ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
อาณาจักรสุโขทัยทางด้านการเมืองการ ๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
รู้อะไร
๗. มีความรับผิดชอบ/
ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญ
มุง่ มั่นในการทำงาน
สมัยสุโขทัย
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
ทำอะไรได้
เรียนรู้
นักเรียนสามารถบอกประวัติและ
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย
เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุน
รามคำแหงมหาราช พระมหาธรรม
ราชา ที่ ๑ (พระยาลิไทยโดยสังเขป)
รู้อะไร
ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น
ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยที่ได้รับการ
ยกย่องเป็นมรดกโลก เครื่องสังคมโลก
ทำอะไรได้
นักเรียนบอกภูมิปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัย และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษ์

รู้อะไร
๑. ภาพถ่าย แผนที่จังหวัดช่วยให้รู้
ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
ทำอะไรได้
ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพ ของ
จังหวัดตนเองโดยใช้แผนที่ ภาพถ่าย
๒. ระบุแหล่ง
รู้อะไร
ทรัพยากรและ สถานที่ ตำแหน่ง ระยะทางและทิศของ
สำคัญ ในจังหวัดของ ทรัพยากรและสิ่งต่างๆ ในจังหวัดของ
ตน ด้วยแผนที่ และรูป ตนเอง
ถ่าย
ทำอะไรได้
บอกตำแหน่ง ระยะทางและทิศของ
ทรัพยากรและสิ่งต่างๆ ในจังหวัดของ
ตนเอง
๓. อธิบายลักษณะ
รู้อะไร
ทางกายภาพ ที่ส่งผล ๑.แผนที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่อ แหล่งทรัพยากร
ต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
และสถานที่สำคัญ ใน
จังหวัด

มาตรฐาน ส ๕.๒
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสำนึก
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

๑. สิ่งแวดล้อม ทาง
กายภาพ ที่ส่งผลต่อ
การดำเนินชีวิต ของคน
ในจังหวัด

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดและ ผลที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง

๓. นำเสนอ แนวทาง
การจัดการ สิ่งแวดล้อม
ในจังหวัด

ผลการวิเคราะห์
๒ ๒.ลักษณะทางกายภาพ (ภูมิลักษณ์
หรือ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ) ที่มีผลต่อ
สภาพสังคมของจังหวัด
ทำอะไรได้
๑.ใช้แผนที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด
รู้อะไร
สภาพ แวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด เช่น
ลักษณะบ้าน อาหาร
ทำอะไรได้
อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคน
ในจังหวัด
รู้อะไร
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ในจังหวัดจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การตั้งถิ่นฐาน การ
ย้ายถิ่น
ทำอะไรได้
อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น โดยใช้แผนผังนำเสนอ
รู้อะไร
วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด
ทำอะไรได้
บอกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด
ของตนเอง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๔๑๐๑ รายวิชา สังคมฯ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
ศาสนาและหลักธรรม

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๔/๑-๘
ส ๑.๒ ป.๔/๑-๓

๒

สมาชิกที่ดี
ของชุมชน

ส ๒.๑ ป.๔/๑-๓
ป.๔/๕

๓

วัฒนธรรมท้องถิ่น

ส ๒.๑ ป.๔/๔

๔

การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

ส ๒.๒ ป.๔/๑-๓

๕

การบริโภคสินค้าและ
บริการ

ส ๓.๑ ป.๔/๑-๒

๖

เศรษฐกิจพอเพียง

ส ๓.๑ ป.๔/๓

๗

เศรษฐกิจชุมชน
ในประเทศไทย

ส ๓.๒ ป.๔/๑

๘

เงินทองของมีค่า

ส ๓.๒ ป.๔/๒

๑

สาระการเรียนรู้
ทุกศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
เป็นศูนย์รวมการทำความดี และเป็นแหล่ง
ทำกิจกรรมทางสังคม หลักธรรมทุกศาสนา
มีหลักการคล้ายคลึงกัน คือ สอนให้ทุกคน
เป็นคนดี เราจึงควรศึกษาหลักธรรมของ
ศาสนาต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน การศึกษาการทำความดี
ของบุคคลต่างๆ ทำให้เห็นคุณค่านำมาเป็น
แบบอย่างในการทำความดีของตนได้
สมาชิกที่ดีของชุมชนย่อมต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ตามวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
และคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ
และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
การศึกษาวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่างๆ จนมี
ความเข้าใจและยอมรับในวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน
จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดความสงบ
สุข
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ประชาชนมีบทบาท หน้าที่ สิทธิ และ
เสรีภาพตามวิถีประชาธิปไตย
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
และบริการนั้นมีหลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ผู้ซื้อ ผู้ขาย ตัวสินค้า ซึ่งผู้บริโภคมีสิทธิ
พื้นฐาน และรักษาประโยชน์ของตนเองใน
ฐานะผู้บริโภค
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะ
แนวทางในการดำรงอยู่
และปรับตนให้แก่ประชาชนในทุกระดับ
เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
ในแต่ละชุมชนย่อมมีอาชีพ สินค้า และบริการ
ต่างๆ ที่ผลิตในชุมชน จึงต้องมีการพึ่งพา
อาศัยกันภายในชุมชน มีการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้สิ่งของที่ผลิตใน
ชุมชน
เงิน เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๒๐
๒๐

๗

๑๐

๗

๑๐

๗

๑๐

๖

๑๐

๕

๑๐

๖

๑๐

๕

๕
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๙

แผนที่ ภาพถ่าย

ส ๕.๑ ป.๔/๑-๓

๑๐

สภาพแวดล้อมรอบตัว
เรา

ส ๕.๒ ป.๔/๑-๓

รวม

สาระการเรียนรู้
บริการต่างๆ ในแต่ละประเทศจะมีสกุลเงินที่
ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
แผนที่ ภาพถ่ายของจังหวัดช่วยให้เข้าใจ
ลักษณะสำคัญทางกายภาพ และสิ่งต่างๆ ของ
จังหวัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์จะต้องรู้เท่าทัน
และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวเรา และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๖

๕

๑๑

๑๐

๘๐

๑๐๐
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ผลการเรียนรู้
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทไทย
มีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
เห็นความสำคัญและ
แสดงออกถึงความรัก
ชาติศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทหลักการทรง
งานและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มีส่วนร่วมในการสร้าง
และปฏิบัติตามข้อตกลง
กติกาของห้องเรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติและ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
มารยาทไทย เช่น การแสดง
ความเคารพการยืน การเดิน
การนั่ง การนอน การทักทาย
การรับประทาน
วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย
ที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย
ภาษา อาหาร
-สถาบันพระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย
-ความสำคัญของสถาบัพระมหา
กษัตริย์ในสังคมไทย

บทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง ทั้งก่อน
การเลือกตั้ง ระหว่างการ
เลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง
-ปัญหาและสาเหตุของการเกิด
ความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
-แนวทางการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี

สาระการเรียนรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-การปฏิบัติตามมารยาทไทย ๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต
-การมีสาวนร่วม
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
เป็นไทย
ไทย
๖. มีระเบียบวินัย
-การแสดงออกเกี่ยวกับ
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ความรักชาติศาสนาและ
ในการทำงาน
สถาบันพระมหากษัตริย์
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง
-แนวทางการปฏิบัติตนตาม
พระบรมราโชวาทและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
-กฎ กติกา ในห้องเรียน

-การยอมรับและอยู่ด้วยกัน
อย่างพึ่งพาอาศัยกัน
-การสร้างวินัยและปฏิบัติ
ตามวินัยในตนเอง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๔๒๐๑ รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
๑ มารยาทไทย
๒ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
๓ ชาติศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๔

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๕

กติกาในห้องเรียน

๖

การพึ่งพาอาศัยกัน

๗

วินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย
เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความ
รักชาติศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกติกาของห้องเรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

-การปฏิบัติตามมารยาทไทย
-การมีสาวนร่วมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
-การแสดงออกเกี่ยวกับความรักชาติ
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์

รวม

น้ำหนัก
คะแนน
๑๕
๑๕
๑๕

-แนวทางการปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-กฎ กติกา ในห้องเรียน

๑๕

-การยอมรับและอยู่ด้วยกันอย่าง
พึ่งพาอาศัยกัน
-การสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัยใน
ตนเอง

๑๐

๑๕

๑๕
๑๐๐
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ผลการเรียนรู้
บอกพุทธประวัติโดยสังเขป

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พุทธประวัติ

บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กำหนด
บอกความหมาย ความสำคัญ
และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมต่างๆ

ศาสนิกชนตัวอย่าง

-พระรัตนตรัย
-ศรัทธา ๔
-พุทธคุณ ๓
-สุจริต ๓
-พรหมวิหาร ๔
-มงคล ๓๘

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ที่กำหนด
ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสนสถาน

-สวดมนต์ไหว้พระ
สรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัยและแผ่
เมตตา

แสดงตนเป็นพุทธมามกะและ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม
และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง

การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ
-ขั้นเตรียมการ
-ขั้นพิธีการ

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสนสถาน

สาระการเรียนรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-การตรัสรู้ประกาศธรรม ๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
-หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย
-ความหมาย
ความสำคัญ และเคารพ ๖. มีระเบียบวินัย
พระรัตนตรัย (ศรัทธาใน ๗. มีความรับผิดชอบ /
มุ่งมั่นในการทำงาน
พระพุทธ พระธรรม
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
พระสงฆ์)
เรียนรู้
-ศรัทธา ๔
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง
-พุทธคุณ ๓
-สุจริต ๓
-พรหมวิหาร ๔
-มงคล ๓๘
-การสวดมนต์ไหว้พระ
แผ่เมตตา

-ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับ
หน้าที่ชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน วัดหรือศาสน
สถาน
- แสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ
- การปฏิบัติตนในศาสน
พิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา

319
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๔๒๐๒ รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ลำดับ ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
๑ ศาสนาน่ารู้

๒

๓

ผลการเรียนรู้

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กำหนด
หลักธรรม -บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
นำชีวิต
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
-ศรัทธา ๔
-พุทธคุณ ๓
-สุจริต ๓
-พรหมวิหาร ๔
-มงคล ๓๘
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
กำหนด
ชาวพุทธที่ดี -ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

รวม

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๒

น้ำหนัก
คะแนน
๓๕

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
-ศรัทธา ๔
-พุทธคุณ ๓
-สุจริต ๓
-พรหมวิหาร ๔
-มงคล ๓๘
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา

๑๔

๓๕

- ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่
ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์
ต่อโรงเรียน วัดหรือศาสน
สถาน
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา

๑๔

๓๐

๔๐

๑๐๐

-การตรัสรู้ประกาศธรรม
-หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑
รู้และเข้าใจประวัติ
ความสำคัญ ศาสดา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่
ถูกต้อง ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรม
เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข

ตัวชี้วัด
๑. วิเคราะห์ความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ ใน
ฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและหลักใน
การพัฒนาชาติไทย

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ผู้เรียนศึกษาวัฒนธรรมที่ได้รับจาก
ศาสน์ กษัตริย์
พระพุทธศาสนา เช่นศาสนสถาน
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
โบราณวัตถุ หลักธรรมคำสั่งสอน เป็นต้น ๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ศึกษาการนำพระพุทธศาสนาไปใช้เป็น
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
แนวทางในการพัฒนาชาติไทย
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ทำอะไรได้
ความเป็นไทย
ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญของมรดก ๖. มีระเบียบวินัย
ทางวัฒนธรรมที่ได้รับจาก
๗. มีความรับผิดชอบ/
พระพุทธศาสนาได้ และสามารถนำหลัก มุ่งมั่นในการทำงาน
พระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการ ๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
พัฒนาชาติไทย อย่าง การพัฒนาด้าน
เรียนรู้
กายภาพ และสิ่งแวดล้อมเช่น ไตรสิกขา ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
อริยสัจ ๔ ภาวนา ๔ การพัฒนาจิตใจ
เช่นหลักโอวาท ๓ และการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาได้
๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ รู้อะไร
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึง ผู้เรียนรู้พุทธประวัติ (ทบทวน) การโปรด
พุทธกิจสำคัญ หรือ
พระพุทธบิดา (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์) และ
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ พุทธกิจสำคัญ ได้แก่ โลกัตถจริยา
ตามที่กำหนด
ญาตัตถจริยาและพุทธัตถจริยา
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถอธิบายพุทธประวัติตั้งแต่
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสำคัญ ได้
๓. เห็นคุณค่า และ
รู้อะไร
ประพฤติตนตาม
ผู้เรียนศึกษาแบบอย่างการดำเนินชีวิต
แบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก/ชาดก เรื่อง
และข้อคิดจากประวัติ
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ได้แก่ พระ
สาวก ชาดก/เรื่องเล่า
โสณโกฬิวิสะ ,จูฬเสฏฐิชาดก ,วัณณาโรห
และศาสนิกชนตัวอย่าง ชาดก ,สมเด็จพระสังฆราช (สา) ,อาจารย์
ตามที่กำหนด
เสถียร โพธินันทะ
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถอธิบายข้อคิดที่ได้จาก
การศึกษาแบบอย่างการดำเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก/ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่าง เห็นคุณค่านำไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้
๔. อธิบายองค์ประกอบ รู้อะไร
และความสำคัญของ
ผู้เรียนรู้องค์ประกอบและความสำคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ พระไตรปิฏก
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ทำอะไรได้
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๕. แสดงความเคารพพระ
รัตนตรัย และปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กำหนด
๖. เห็นคุณค่าและสวด
มนต์แผ่เมตตา มีสติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด
๗. ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ส ๑.๒
เข้าใจ ตระหนักและ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชน
ที่ดี และธำรงรักษา
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ

๑. จัดพิธีกรรมตาม
ศาสนาที่ตนนับถืออย่าง
เรียบง่าย มีประโยชน์
และปฏิบัติตนถูกต้อง

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญ
ทางศาสนา ตามที่กำหนด
และอภิปรายประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม

ผลการวิเคราะห์
ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของ
พระไตรปิฏก ได้แก่ พระสุตตันตปิฎก ,
พระวินัยปิฎก ,พระอภิธรรมปิฎกและ
ความสำคัญของพระไตรปิฏกได้
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ความสำคัญของการแสดงความ
เคารพพระรัตนตรัย หลักปฏิบัติตาม
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) โอวาท ๓
และพุทธศาสนสุภาษิต
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถแสดงความเคารพพระ
รัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา
และหลักธรรมโอวาท๓ ได้
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ความหมายของการสวดมนต์ไหว้
พระ สรรเสริญพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการยืน การ
เดิน การนั่งและการนอนอย่างมีสติ ฝึกการ
มีสมาธิ และการดำหนดรู้ความรู้สึกได้
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ความหมายของโอวาท ๓
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ได้
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย
ประหยัด มีประโยชน์ และถูกต้องตาม
หลักทางศาสนาที่ตนนับถือ
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย
ประหยัด มีประโยชน์ และถูกต้องตาม
หลักทางศาสนาที่ตนนับถือ
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียม
สถานที่ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทาง
ศาสนาต่างๆ ได้
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถจัดเตรียมสถานที่
ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา
พิธีถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน ปฏิบัติ
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๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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ตนตามระเบียบพิธีในการทำบุญงานมงคล
และรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธี
พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมในวัน
สำคัญทางศาสนาได้
๓. มีมรรยาทของความ
รู้อะไร
เป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่ ผู้เรียนรู้ข้อปฏิบัติการกราบพระรัตนตรัย
กำหนด
การไหว้บิดามารดา ครู/อาจารย์ ผู้ที่
เคารพนับถือและการกราบศพ
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถกราบพระรัตนตรัยการไหว้
บิดามารดา ครู/อาจารย์ ผู้ที่เคารพนับถือ
และการกราบศพได้อย่างถูกต้อง
สาระที่ ๒ หน้าที่
๑. ยกตัวอย่างและปฏิบัติ รู้อะไร
พลเมือง วัฒนธรรม
ตนตามสถานภาพ
๑. สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ
และการดำเนินชีวิตใน บทบาท สิทธิเสรีภาพ
๒.หน้าที่ของพลเมืองดี เช่น เคารพ
สังคม
และหน้าที่ในฐานะ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน
มาตรฐาน ส ๒.๑
พลเมืองดี
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์
เข้าใจและปฏิบัติตนตาม
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์
หน้าที่ของการเป็น
ศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดี
๓.คุณลักษณะของพลเมืองดี เช่น เห็นแก่
งาม และธำรงรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ตน มีความรับผิดชอบ เสียสละ
ไทยดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ทำอะไรได้
ในสังคมไทยและสังคม
ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ
โลกอย่างสันติสุข
บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดี
๒. เสนอวิธีการปกป้อง
รู้อะไร
คุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น ๑. เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กใน
จากการละเมิดสิทธิเด็ก สังคมไทย
๒. แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเอง
หรือผู้อื่น
จากการละเมิดสิทธิเด็ก
๓. การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กใน
สังคมไทย
ทำอะไรได้
บอกวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ
ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก
๓. เห็นคุณค่าวัฒนธรรม รู้อะไร
ไทยที่มีผลต่อการดำเนิน ๑.วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการ
ชีวิตในสังคมไทย
ดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
๒.คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต
ทำอะไรได้
บอกคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการ
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ดำเนินชีวิตในสังคมไทย
๔. มีส่วนร่วมในการ
รู้อะไร
อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิ ๑.ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ๒.ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ของตน
๓.การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน
ทำอะไรได้
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
มาตรฐาน ส .๒.๒
๑. อธิบายโครงสร้าง
รู้อะไร
เข้าใจระบบการเมือง อำนาจ หน้าที่และ
๑.โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น เช่น
การปกครองในสังคม
ความสำคัญของการ
อบต. อบจ. เทศบาล และการปกครอง
ปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา ปกครองส่วนท้องถิ่น
พิเศษ เช่น พัทยา กทม.
และธำรงรักษา ไว้ซึ่ง
๒.อำนาจหน้าที่และความสำคัญของ การ
การปกครองระบอบ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาธิปไตยอันมี
ทำอะไรได้
พระมหากษัตริย์
อธิบายโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และ
ทรงเป็นประมุข
ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ระบุบทบาทหน้าที่
รู้อะไร
และวิธีการเข้าดำรง
บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรง
ตำแหน่งของผู้บริหาร
ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น เช่นนายก
ท้องถิ่น
อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ. ผู้ว่า
ราชการ กทม.
ทำอะไรได้
บอกบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรง
ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
๓. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ รู้อะไร
ชุมชน จะได้รับจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วน
บริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
ท้องถิ่น
ทำอะไรได้
บอกประโยชน์ที่ชุมชน
จะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาระที่ ๓
๑.อธิบายปัจจัยการผลิต รู้อะไร
เศรษฐศาสตร์
สินค้าและบริการ
การผลิตสินค้าและบริการมีปัจจัยหลาย
มาตรฐาน ส.๓.๑
ด้านในการตัดสินใจเลือกผลิตอย่างมี
เข้าใจและสามารถ
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
บริหารจัดการทรัพยากร
ทำอะไรได้
ในการผลิตและการ
อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
บริโภคการใช้ ทรัพยากร ๒.ประยุกต์ใช้แนวคิดของ รู้อะไร
ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมี
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า พอเพียงในการทำ
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันเป็น
รวมทั้งเข้าใจหลักการ
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
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๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
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ตัวชี้วัด
ของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัว โรงเรียน และ
เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี ชุมชน
ดุลยภาพ
๓.อธิบายหลักการสำคัญ
และประโยชน์ของ
สหกรณ์

ผลการวิเคราะห์

ทำอะไรได้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
รู้อะไร
สหกรณ์มีหลักการสำคัญและประโยชน์
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทำอะไรได้
ออกแบบการดำเนินชีวิตตามอธิบาย
หลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
มาตรฐาน ส.๓.๒
๑.อธิบายบทบาทหน้าที่ รู้อะไร
เข้าใจระบบ และ
เบื้องต้นของธนาคาร
ธนาคารเป็นสถาบันทางการเงินเพื่อ
สถาบันทางเศรษฐกิจ
บริการรับฝากเงิน ถอนเงิน และกู้เงิน
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ทำอะไรได้
ทางเศรษฐกิจ และความ
อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของ
จำเป็นของการร่วมมือ
ธนาคาร
กันทางเศรษฐกิจใน
๒.จำแนกผลดีและผลเสีย รู้อะไร
สังคมโลก
ของการกู้ยืม
การกู้ยืมเงินในระบบและนอกระบบมีผลดี
และผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ
ทำอะไรได้
จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม
สาระที่ ๔
ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑
เข้าใจความหมาย
ความสำคัญของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถ
ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง
ๆ อย่างเป็นระบบ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. สืบค้นความเป็นมา
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ของท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น
ศาสน์ กษัตริย์
หลักฐานที่หลากหลาย
ทำอะไรได้
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
นักเรียนบอกการหลักฐานทาง
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น เครื่องมือ
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
เครื่องใช้ อาวุธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ความเป็นไทย
และการนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่น ๖. มีระเบียบวินัย
โดยอ้างอิงหลักฐานที่หลากหลายด้วย
๗. มีความรับผิดชอบ/
วิธีการต่าง ๆ เช่น การเล่าเรื่องการเขียน
มุ่งมั่นในการทำงาน
อย่างง่าย ๆ การจัดนิทรรศการ
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๒. รวบรวมข้อมูลจาก
รู้อะไร
แหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบ
การตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
คำถามทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของท้องถิ่น เช่น มีเหตุการณ์
อย่างมีเหตุผล
ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เพราะสาเหตุใด
และมีผลกระทบอย่างไร
ทำอะไรได้
นักเรียนบอกแหล่งข้อมูลและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเพื่อตอบ
คำถามดังกล่าว เช่น เอกสาร เรื่องเล่า
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มาตรฐาน ส ๔.๒
เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพันธ์และ การ
เปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
ตระหนักถึงความสำคัญ
และสามารถ วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส ๔.๓
เข้าใจความเป็นมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
ตำนานท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ฯลฯและสามารถการใช้ข้อมูลที่พบเพื่อ
ตอบคำถามได้อย่างมีเหตุผล
๓. อธิบายความแตกต่าง รู้อะไร
ระหว่างความจริงกับ
ตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่างๆ ที่
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับ
เรื่องราวในท้องถิ่น
ข้อมูล เช่น หนังสือพิมพ์ บทความจาก
เอกสารต่างๆ เป็นต้น
ทำอะไรได้
นักเรียนยกตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่แสดง
ความจริงกับข้อเท็จจริง
และสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลใน
ท้องถิ่น
๑. อธิบายอิทธิพลของ
รู้อะไร
อารยธรรมอินเดียและจีน การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีน
ที่มีต่อไทย และเอเชีย
ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป
โดยสังเขป
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถอธิบายอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และคนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
ศาสนาและความเชื่อ ภาษา การแต่งกาย
อาหาร
๒. อภิปรายอิทธิพลของ รู้อะไร
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อ การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติใน
สังคมไทยปัจจุบัน
สังคมไทย เช่น อาหาร ภาษา การแต่ง
โดยสังเขป
กาย ดนตรี โดยระบุลักษณะ สาเหตุและ
ผล
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถอธิบายอิทธิพลที่
หลากหลายในกระแสของวัฒนธรรม
ต่างชาติต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
๑. อธิบายพัฒนาการของ รู้อะไร
อาณาจักรอยุธยาและ
การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาโดยสังเขป
ธนบุรีโดยสังเขป
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถบอกปัจจัยที่ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และการ
ปกครองของอาณาจักรอยุธยา
- พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการ
ด้านการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป
- ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
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ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ชาวบ้านบางระจัน เป็นต้น
- ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป
เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม
การกอบกู้เอกราชและการสถาปนา
อาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป
- พระราชประวัติ และผลงานของพระ
เจ้าตากสินมหาราชโดยสังเขป
- ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป เช่น
ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
๑. อธิบายข้อมูล ลักษณะ รู้อะไร
มาตรฐาน ส ๕.๑
ทาง กายภาพ ในภูมิภาค ๑.รู้ตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด
เข้าใจลักษณะของโลก
ของตน ด้วยแผนที่ และ ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของภูมภิ าคของ
ทางกายภาพ และ
รูปถ่าย
ตนเอง
ความสัมพันธ์ของสรรพ
ทำอะไรได้
สิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน
บอกตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด
ในระบบของธรรมชาติ
ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของภูมภิ าคของ
ใช้แผนที่และเครื่องมือ
ตนเอง
ทางภูมิศาสตร์ในการ
๒. อธิบายลักษณะ ทาง รู้อะไร
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป
กายภาพ ที่ส่งผลต่อ
ระบุลักษณะภูมลิ ักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาค
และใช้ข้อมูลภูมิ
แหล่งทรัพยากร และ
ของตนเองในแผนที่
สารสนเทศอย่างมี
สถานที่สำคัญ ในภูมิภาค ทำอะไรได้
ประสิทธิภาพ
ของตน
บอกลักษณะภูมิลักษณ์ทสี่ ำคัญที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากร และสถานที่สำคัญใน
ภูมิภาคของตนเองในแผนที่
มาตรฐาน ส ๕.๒
๑. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ รู้อะไร
เข้าใจปฏิสัมพันธ์
มีอิทธิพล ต่อลักษณะ การตั้ง การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของ
ระหว่างมนุษย์กับ
ถิ่นฐาน และการย้ายถิ่น ของ ประชากรในภูมิภาคขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมทาง
ประชำกร ในภูมิภาค ของตน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
กายภาพที่ก่อให้เกิดการ
ทำอะไรได้
สร้างสรรค์
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มี
วัฒนธรรม มีจิตสำนึก
อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการ
และมีส่วนร่วมในการ
ย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการ
๒. วิเคราะห์อิทธิพลของ รู้อะไร
พัฒนาที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีผล
ที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนิน ต่อวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ชีวิตในภูมิภาคของตน
ในภูมิภาค
ทำอะไรได้
อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่มีผลต่อวิถีชีวิตและการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

327
สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
สร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค
๓. นำเสนอตัวอย่าง ที่
รู้อะไร
สะท้อนให้เห็นผลจากการ การรักษาและการทำลายสภาพ แวดล้อม
รักษา และทำลาย
มีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชากร
สิ่งแวดล้อมและเสนอ
ทำอะไรได้
แนวทาง ในการจัดการ
อนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค
สิ่งแวดล้อม ในภูมิภาค
ของตน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

328
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๕๑๐๑ รายวิชา สังคมฯ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่ว
ยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

ประวัติและ
ความสำคัญ
ของศาสนา
หลักธรรม
ของศาสนา

ส ๑.๑ ป.๕/๑-๒

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นๆ มีความสำคัญในฐานะที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมและเป็นหลักธรรมในการพัฒนาชาติไทย

ส ๑.๑ ป.๕/๕
ป.๕/๗

๓

เรียนรู้สิ่งที่ดี

ส ๑.๑ ป.๕/๓-๔

๔

ศาสนิกชนที่ดี ส ๑.๑ ป.๕/๖
ส ๑.๒ ป.๕/๑-๓

๕

พลเมืองดี
ส ๒.๑ ป.๕/๑
ตามวิถี
ประชาธิปไตย
สิทธิเด็ก
ส ๒.๑ ป.๕/๒

ศาสนาแต่ละศาสนามีหลักคำสอนที่แตกต่างกัน แต่ทุกศาสนาล้วนมุ่ง
สอนให้ศาสนิกชนของตนเป็นคนดี ดังนั้นศาสนิกชนจึงควรน้อมนำ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของ
ตนเองเพื่อให้เกิดความสงบสุข
การศึกษาพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ ประวัติสาวก
ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง จะทำให้เข้าใจหลักธรรมคำ
สอนของศาสนาและเห็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ซึ่งควรยึดถือ
เป็นแบบอย่างและนำไปปฏิบัติตามเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข
ศาสนิกชนที่ดีพึงปฏิบัติและจัดพิธีกรรมที่ตน
นับถืออย่างเรียบง่าย แสดงตนเป็นศาสนิกชนที่มีมรรยาท และปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธีหรือพิธีกรรม และวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาได้อย่าง
ถูกต้อง
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมนั้น ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเองในฐานะ
พลเมืองดี
ทุกชีวิตที่เกิดมาย่อมได้รับสิทธิพื้นฐาน ๔ ประการ ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม การศึกษาความรู้
เกี่ยวกับสิทธิเด็กจะช่วยให้เรามีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิได้
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและความสำคัญ
ทั้งต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นความเจริญ
งอกงามทางความคิดและภูมิปัญญาของคนไทยจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน เราทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการศึกษา อนุรักษ์ และ
เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ให้อยู่คู่กับสังคมไทย
สืบไป
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกระจายอำนาจการปกครอง
ส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นโดยมีการกำหนดโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ของ
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นอย่างชัดเจน ส่งผลให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม
ปัจจัยการผลิตมีอิทธิพลต่อปริมาณสินค้า
และบริการ การเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิต
จะส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อปริมาณผลผลิตหรือสินค้าและ

๑
๒

๖

๗

วัฒนธรรม
และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ส ๒.๑ ป.๕/๓-๔

๘

การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ส ๒.๒ ป.๕/๑-๓

๙

ปัจจัยการผลิต ส ๓.๑ ป.๕/๑
สินค้าและ
การบริการ

สาระการเรียนรู้

น้ำหนั
เวลา
ก
(ชม.
คะแน
)
น
๕
๑๐
๔

๕

๕

๕

๖

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๖

๕
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หน่ว
ยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑๐

เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สหกรณ์

ส ๓.๑ ป.๕/๒-๓

๑๑

ธนาคารและ
การกู้ยืมเงิน

ส ๓.๒ ป.๕/๑-๒

๑๒

ภูมิศาสตร์น่า ส ๕.๑ ป.๕/๑-๓
รู้

๑๓

มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม

ส ๕.๒ ป.๕/๑-๓

สาระการเรียนรู้

น้ำหนั
เวลา
ก
(ชม.
คะแน
)
น

บริการ การศึกษาเรื่องปัจจัยการผลิตสินค้าและการบริการจะทำให้
เรามีความรู้และสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสิน
ค้าหรือบริการได้อย่างเหมาะสม
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่เน้นการพึ่งพาตนเองด้วยการนำ
๙
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ส่วน
สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่สมาชิกโดยที่ไม่ได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ
ธนาคาร เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการรวบรวมเงินจากผู้ออม เพื่อ ๗
นำไปให้กู้ยืมในการลงทุนต่างๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น การกู้ยืม
เงินต้องมีดอกเบี้ย ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย
การศึกษาตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง และลักษณะภูมิลักษณ์ของภูมิภาค ๙
ต่างๆ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และอธิบายความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมภิ าคของตนเองได้
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่น
๙
ฐานของประชากร และมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
รวม
๘๐

๑๐

๑๐
๑๕
๑๕
๑๐๐
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ผลการเรียนรู้
เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีมารยาทไทย
รู้คุณค่าและบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เห็นคุณค่าและแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทหลักการทรงงาน
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มีส่วนร่วมในการสร้างและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
มารยาทไทย เช่น การแสดง
ความเคารพการยืน การเดิน
การนั่ง การนอน การทักทาย
การรับประทาน
-การบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-สถาบันพระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย
-ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในสังคมไทย

บทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง ทั้งก่อน
การเลือกตั้ง ระหว่างการ
เลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง
-การสร้างวินัยและปฏิบัติตาม
วินัยในตนเอง

สาระการเรียนรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-การปฏิบัติตามมารยาทไทย ๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ
-การบำรุงรักษา
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุจริต
สิ่งแวดล้อม
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
-การแสดงออกเกี่ยวกับ
ความเป็นไทย
ความรักชาติศาสนาและ
๖. มีระเบียบวินัย
สถาบันพระมหากษัตริย์
๗. มีความรับผิดชอบ /
มุ่งมั่นในการทำงาน
-แนวทางการปฏิบัติตนตาม ๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
พระบรมราโชวาทและหลัก เรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง
พอเพียง
-กฎระเบียบของโรงเรียน

-การสร้างวินัยและปฏิบัติ
ตามวินัยในตนเอง

331
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๕๒๐๑ รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕
ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
๑ มารยาทไทย
๒
๓

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ชาติศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๔

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๕

กฎระเบียบของโรงเรียน

๖

วินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู้
เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทไทย
รู้คุณค่าและบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวม

สาระการเรียนรู้
-การปฏิบัติตามมารยาทไทย

น้ำหนัก
คะแนน
๑๕

-การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-การแสดงออกเกี่ยวกับความรักชาติ
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์

๑๕

-แนวทางการปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-กฎระเบียบของโรงเรียน

๑๕

-การสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัยใน
ตนเอง

๒๐

๑๕

๒๐

๑๐๐

332
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ผลการเรียนรู้
บอกพุทธประวัติโดยสังเขป

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พุทธประวัติ

สาระการเรียนรู้
-พุทธประวัติโปรดพระ
พุทธมารดา

บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กำหนด
บอกความหมาย ความสำคัญ
และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมต่างๆ

ศาสนิกชนตัวอย่าง

-หลวงปู่สรวง

-พระรัตนตรัย
-อบายมุข ๔
-บุญกิริยาวัตถุ ๓
-อคติ ๔
-อิทธิบาท ๔

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ที่กำหนด
ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสนสถาน

-สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัยและแผ่
เมตตา

-ความหมาย
ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย
(ศรัทธาในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์)
-อบายมุข ๔
-บุญกิริยาวัตถุ ๓
-อคติ ๔
-อิทธิบาท ๔
-การสวดมนต์ไหว้พระ
แผ่เมตตา

แสดงตนเป็นพุทธมามกะและ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม
และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสนสถาน

-ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับ
หน้าที่ชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน วัดหรือศาสน
สถาน
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ - แสดงตนเป็นพุทธ
-ขั้นเตรียมการ
มามกะ
-ขั้นพิธีการ
- การปฏิบัติตนในศา
สนพิธี พิธีกรรม และ
วันสำคัญทางศาสนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ /
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๕๒๐๒ รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ลำดับ
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

๑

ศาสนาน่ารู้

๒

๓

ผลการเรียนรู้

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กำหนด
หลักธรรม -บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
นำชีวิต
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
-อบายมุข ๔
-บุญกิริยาวัตถุ ๓
-อคติ ๔
-อิทธิบาท ๔
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
กำหนด
ชาวพุทธที่ดี -ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

รวม

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ำหนัก
คะแนน

-พุทธประวัติโปรดพระพุทธ
มารดา
-หลวงปู่สรวง

๑๒

๓๕

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
-อบายมุข ๔
-บุญกิริยาวัตถุ ๓
-อคติ ๔
-อิทธิบาท ๔
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา

๑๔

๓๕

- ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่
ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์
ต่อโรงเรียน วัดหรือศาสน
สถาน
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา

๑๔

๓๐

๔๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระที่ ๑ ศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑
รู้และเข้าใจประวัติ
ความสำคัญ ศาสดา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่
ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข

๑. วิเคราะห์ความสำคัญ
ของพระพุทธ- ศาสนา
ในฐานะเป็นศาสนา
ประจำชาติหรือ
ความสำคัญของศาสนา
ที่ตนนับถือ

๒. สรุปพุทธประวัติ
ตั้งแต่ปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน
หรือประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กำหนด

๓. เห็นคุณค่าและ
ประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและ ศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กำหนด

๔. วิเคราะห์ความสำคัญ
และเคารพพระรัตนตรัย
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่
ตน

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
รู้อะไร
๑. สัมมาคารวะ
ผู้เรียนรู้ความสำคัญพระพุทธศาสนาใน ๒. ตรงต่อเวลา
ฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ เช่นเป็น
๓. มีระเบียบวินัย
เอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นรากฐานทาง ๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
วัฒนธรรมไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็น ๕. มีสติ
มรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นหลัก ๖. มีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาชาติไทย
๗. สะอาดสวยงาม
ทำอะไรได้
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญ
๙. จิตอาสา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนา
ประจำชาติ เช่นบอกเอกลักษณ์ของชาติ
ไทยได้
รู้อะไร
๑. สัมมาคารวะ
ผู้เรียนรู้พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าได้ ๒. ตรงต่อเวลา
ทำอะไรได้
๓. มีระเบียบวินัย
ผู้เรียนสามารถบอกพุทธประวัติตั้งแต่
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
ปลงอายุสังขาร ,ปัจฉิมสาวก ,ปรินิพพาน ๕. มีสติ
, การถวายพระเพลิง ,แจกพระบรม
๖. มีความรับผิดชอบ
สารีริกธาตุ ,สังเวชนียสถาน ๔
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา
รู้อะไร
๑. สัมมาคารวะ
ผู้เรียนได้ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนิน ๒. ตรงต่อเวลา
ชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า
๓. มีระเบียบวินัย
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
ทำอะไรได้
๕. มีสติ
ผู้เรียนสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากศึกษา ๖. มีความรับผิดชอบ
แบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติ
๗. สะอาดสวยงาม
สาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ตัวอย่างตามที่กำหนด ได้แก่พระราธะ , ๙. จิตอาสา
ทีฆีติโกสลชาดก, สัพพทาฐิชาดก ,พ่อขุน
รามคำแหงมหาราช ,สมเด็จพระมหา
สมณเจ้ากรม-พระปรมานุชิตชิโนรส
รู้อะไร
๑. สัมมาคารวะ
ผู้เรียนรู้ความสำคัญของพระรัตนตรัย
๒. ตรงต่อเวลา
การปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม ๓. มีระเบียบวินัย
โอวาท๓
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
ทำอะไรได้
๖. มีความรับผิดชอบ
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความสำคัญและ ๗. สะอาดสวยงาม
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
นับถือตามที่กำหนด

๕. ชื่นชมการทำความดี
ของบุคคลในประเทศ
ตามหลักศาสนา พร้อม
ทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต

ผลการวิเคราะห์
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขา
และหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา ผู้เรียนปฏิบัติตนกระทำ
ความดี และทำจิตให้บริสุทธิ์
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ความหมายของการทำความดี
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการกระทำ
ความดีของบุคคลในประเทศที่สามารถ
นำแบบอย่างไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ได้

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา

๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา
๖. เห็นคุณค่าและสวด รู้อะไร
๑. สัมมาคารวะ
มนต์แผ่เมตตา และ
ผู้เรียนรู้ความหมายของการสวดมนต์ไหว้ ๒. ตรงต่อเวลา
บริหารจิตเจริญปัญญา พระ สรรเสริญพระรัตนตรัยและแผ่
๓. มีระเบียบวินัย
มีสติที่เป็นพื้นฐานของ เมตตา
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
สมาธิในพระพุทธศาสนา ทำอะไรได้
๕. มีสติ
หรือการพัฒนาจิตตาม ผู้เรียนสามารถสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
๖. มีความรับผิดชอบ
แนวทางของศาสนาที่ตน เมตตา รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ ๗. สะอาดสวยงาม
นับถือ ตามที่กำหนด
บริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการยืน การ ๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
เดิน การนั่งและการนอนอย่างมีสติ ฝึก
๙. จิตอาสา
การมีสมาธิ และการดำหนดรู้ความรู้สึก
ได้
๗. ปฏิบัติตนตาม
รู้อะไร
๑. สัมมาคารวะ
หลักธรรมของศาสนาที่ ผู้เรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ๒. ตรงต่อเวลา
ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหา ได้แก่หลักธรรมอริยสัจ๔ โอวาท ๓ ทำ ๓. มีระเบียบวินัย
อบายมุขและสิ่งเสพติด ทำอะไรได้
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรม ๕. มีสติ
ของพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปแก้ปัญหา ๖. มีความรับผิดชอบ
อบายมุขและสิ่งเสพติดได้
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา
๘. อธิบายหลักธรรม
รู้อะไร
๑. สัมมาคารวะ
สำคัญของศาสนาอื่นๆ ผู้เรียนรู้ความหมายของหลักธรรมศาสนา ๒. ตรงต่อเวลา
โดยสังเขป
ต่างๆ ได้แก่ พระพุทธศาสนา ศาสนา
๓. มีระเบียบวินัย
อิสลาม และคริสต์ศาสนา
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
ทำอะไรได้
๕. มีสติ
ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักธรรมของ
๖. มีความรับผิดชอบ
พระพุทธศาสนา : อริยสัจ ๔ โอวาท ๓ ๗. สะอาดสวยงาม
ฯลฯ ศาสนาอิสลาม : หลักศรัทธา หลัก ๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ปฏิบัติ หลักจริยธรรม และคริสต์ศาสนา ๙. จิตอาสา
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: บัญญัติ ๑๐ ประการ
๙. อธิบายลักษณะ
รู้อะไร
สำคัญของศาสนพิธี
ผู้เรียนรู้ความหมายและลักษณะ
พิธีกรรมของศาสนา
ความสำคัญของศาสนพิธีกรรมของ
อื่นๆ และปฏิบัติตนได้ ศาสนาอื่นๆ
อย่างเหมาะสมเมื่อต้อง ทำอะไรได้
เข้าร่วมพิธี
ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะ
ความสำคัญของศาสนพิธีกรรมของ
ศาสนาอื่นๆ ได้แก่ พระพุทธศาสนา
ศาสนพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น
บรรพชา อุปสมบทศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่อง
กับพระพุทธศาสนา เช่น ทำบุญพิธีเนื่อง
ในวันสำคัญทางศาสนาศาสนาอิสลาม
เช่น การละหมาด การถือศีลอด การ
บำเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯคริสต์ศาสนา เช่น ศีล
ล้างบาป ศีลอภัยบาป ศีลกำลัง ศีลมหา
สนิท ฯลฯศาสนาฮินดู เช่น พิธีศราทธ์
พิธีบูชาเทวดา
มาตรฐาน ส ๑.๒
๑. อธิบายความรู้
รู้อะไร
เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติ เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ผู้เรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และ ในศาสนสถาน และ
สถานที่ต่าง ๆภายในวัดและสามารถ
ธำรงรักษาพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนได้อย่าง
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมภายในวัด
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
เหมาะสม
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถบอกความรู้เบื้องต้นที่
เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆภายในวัด เช่น
เขตพุทธาวาส สังฆาวาสและการปฏิบัติ
ตนเหมาะสมภายในวัด
๒. มีมรรยาทของความ รู้อะไร
เป็นศาสนิกชนที่ดี
ผู้เรียนรู้มรรยาทการปฏิบัติอย่าง
ตามที่กำหนด
เหมาะสมของศาสนิกชนที่ดี
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามมรรยาท
ของศาสนิกชนที่ดี ได้แก่
การถวายของแก่พระภิกษุ
การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม
การปฏิบัติตนตามแนวทางของ
พุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์ต่อศาสนา
๓. อธิบายประโยชน์ของ รู้อะไร
การเข้าร่วมในศาสนพิธี ผู้เรียนรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสน
พิธีกรรม และกิจกรรม พิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวันสำคัญ
ในวันสำคัญทางศาสนา ทางศาสนา และรู้หลักการปฏิบัติอย่าง
ตามที่กำหนด และ
ถูกต้องเหมาะสม

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา

๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา
๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา
๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
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ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

๔. แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ ลเมือง
วัฒนธรรม และการ
ดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑
เข้าใจและปฏิบัติตนตาม
หน้าที่ของการเป็นพลเมือง
ดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธำรงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของ
ครอบครัวและชุมชน

ผลการวิเคราะห์
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถทบทวนบทอาราธนาศีล
อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร
รู้ประโยชน์ในการเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า
พิธีทอดกฐิน ระเบียบพิธีในการทำบุญ
งานอวมงคลและปฏิบัติตนถูกต้องในศา
สนพิธีพิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมี
บูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ
รู้อะไร
ผู้เรียนรู้ความหมายของการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ
ทำอะไรได้
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนในพิธีกรรมการ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ ตั้งแต่ขั้น
เตรียมการและขั้นพิธีการได้

รู้อะไร
๑.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
เช่น
- กฎหมายจราจร
- กฎหมายทะเบียนราษฎร
- กฎหมายยาเสพติดให้โทษ
- เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ.
๒. ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายดังกล่าว
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน
๒. วิเคราะห์การ
รู้อะไร
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ๑. ความหมายและประเภทของ
ตามกาลเวลาและธำรง วัฒนธรรม
รักษาวัฒนธรรมอันดี
๒. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม
งาม
กาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสังคมไทย
๓. แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย
ทำอะไรได้
บอกการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดี
งาม
๓. แสดงออกถึงมารยาท รู้อะไร
ไทยได้เหมาะสมถูก
๑. ความหมายและสำคัญของมารยาท

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๖. มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา

๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา
๑.มีระเบียบวินัย
๒. มีความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทำงาน
๓. ขยันหมั่นเพียร ใฝ่
เรียนรู้

๑. มีระเบียบวินัย
๒. มีความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทำงาน
๓. ขยันหมั่นเพียร ใฝ่
เรียนรู้

๑. มีความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการ
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กาลเทศะ

๔. อธิบายคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มคนใน
สังคมไทย

๕. ติดตามข้อมูล
ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจำวัน เลือก
รับและใช้ข้อมูล ข่าวสาร
ในการเรียนรู้ได้
เหมาะสม

มาตรฐาน ส ๒.๒
เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน
ยึดมั่น ศรัทธาและธำรง
รักษา ไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

๑. เปรียบเทียบบทบาท
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และรัฐบาล
๒. มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น
และประเทศ

ผลการวิเคราะห์
ไทย
๒. มารยาทไทยและมารยาทสังคม เช่น
การแสดงความเคารพ การยืน การเดิน
การนั่ง การนอน การรับของส่งของ การ
รับประทานอาหาร การแสดงกิริยา
อาการ การทักทาย การสนทนา การใช้
คำพูด
ทำอะไรได้
แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูก
กาลเทศะ
รู้อะไร
๑.ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม
๒. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่าง
กลุ่มคนภาคต่างๆ ในสังคมไทย
๓. แนวทางการรักษาวัฒนธรรม
ทำอะไรได้
บอกคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย
รู้อะไร
๑. ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น
วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าว
ต่าง ๆ สถานการณ์จริง
๒. ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล
ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ
๓. หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล
ข่าวสาร
ทำอะไรได้
บอกข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
รู้อะไร
บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาล
ทำอะไรได้
บอกบทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
รู้อะไร
กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตย ในท้องถิ่นและประเทศ
ทำอะไรได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ทำงาน
๒. ขยันหมั่นเพียร ใฝ่
เรียนรู้
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีสติ อยูอยางพอเพียง

๑. มีความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทำงาน
๒. ขยันหมั่นเพียร ใฝ่
เรียนรู้
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีสติ อยูอยางพอเพียง
๑. มีความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทำงาน
๒. ขยันหมั่นเพียร ใฝ่
เรียนรู้
๕. มีสติ อยูอยางพอเพียง
๖. จิตอาสา มีจิตสาธารณะ

๑.ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น
ในการทำงาน
๒.ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้
๓.สะอาดสวยงาม รักความ
เปนไทย
๑. มีความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทำงาน
๒. ขยันหมั่นเพียร ใฝ่
เรียนรู้
๓. จิตอาสา มีจิตสาธารณะ
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๓. อภิปรายบทบาท
ความสำคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส.๓.๑
เข้าใจและสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรในการ
ผลิตและการบริโภคการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดำรงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ

๑.อธิบายบทบาทของ
ผู้ผลิตที่มีความ
รับผิดชอบ

๒.อธิบายบทบาทของ
ผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน

๓. บอกวิธีและ
ประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

มาตรฐาน ส.๓.๒
เข้าใจระบบ และสถาบัน

๑.อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค

ผลการวิเคราะห์
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและ
ประเทศ
รู้อะไร
๑. การมีส่วนในการออกกฎหมาย
ระเบียบ กติกา การเลือกตั้งสอดส่องดูแล
ผู้มีพฤติกรรมการกระทำผิดการเลือกตั้ง
และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒.ตรวจสอบคุณสมบัติการใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ทำอะไรได้
๑.มีส่วนในการออกกฎหมาย
ระเบียบ กติกา การเลือกตั้งสอดส่องดูแล
ผู้มีพฤติกรรมการกระทำผิดการเลือกตั้ง
และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒.ตรวจสอบคุณสมบัติการใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
รู้อะไร
บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมต้องคำนึง ถึงจรรยาบรรณและ
สิ่งแวดล้อมส่งผลให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า
ทำอะไรได้
อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
รู้อะไร
ผู้บริโภคต้องรู้เท่าทันในการบริโภคที่
ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
นักเรียนได้ อธิบายบทบาทของผู้บริโภค
ที่รู้เท่าทัน
ทำอะไรได้
อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันได้
รู้อะไร
การใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธีก่อให้เกิดผล
ต่อการดำเนินชีวิตอย่างดุลยภาพ
ทำอะไรได้
บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
รู้อะไร
ผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล มี

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๑. มีความรับผิดชอบ
มุง่ มั่นในการทำงาน
๒. ขยันหมั่นเพียร ใฝ่
เรียนรู้
๕. มีสติ อยูอยางพอเพียง
๖. สะอาดสวยงาม รัก
ความเปนไทย
๗. จิตอาสา มีจิตสาธารณะ

๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ

๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ
๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ
๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
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ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
ธนาคาร และรัฐบาล
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจำเป็นของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก
๒.ยกตัวอย่างการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น

สาระที่ ๔ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑
เข้าใจความหมาย
ความสำคัญของเวลา และ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ

๑. อธิบายความสำคัญ
ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย
ๆ

๒. นำเสนอข้อมูลจาก
หลักฐานที่หลากหลาย
ในการทำความเข้าใจ
เรื่องราวสำคัญในอดีต

มาตรฐาน ส ๔.๒
เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพันธ์และ การ
เปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง

๑. อธิบายสภาพสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศเพื่อนบ้าน
ในปัจจุบัน

ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์กัน และมีความสำคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ
ทำอะไรได้
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต
ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล
รู้อะไร
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นการ
บริหารจัดการเพื่อประสานประโยชน์ใน
ท้องถิ่น
ทำอะไรได้
ยกตัวอย่างการรวม กลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น
รู้อะไร
ความหมายและความสำคัญของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ ที่
เหมาะสมกับนักเรียน
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถนำวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวใน
ท้องถิ่น เช่น ความเป็นมาของภูมินาม
ของสถานที่ในท้องถิ่น
รู้อะไร
ตัวอย่างหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียน
ที่นำมาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญ
ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เช่น พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔
หรือ รัชกาลที่ ๕ กฎหมายสำคัญ ฯลฯ (
เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ )
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถสรุปข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทั้งความจริงและข้อเท็จจริง
และการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
การเล่าเรื่อง การจัดนิทรรศการ การ
เขียนรายงาน
รู้อะไร
ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถอธิบายสภาพสังคม

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ
๑. มีระเบียบวินัย
๒. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๓. มีความรับผิดชอบ

๑ สัมมาคารวะ
๒ ตรงเวลา
๓ มีระเบียบวินัย
๔ ขยันหมั่นเพียร
๕ มีสติ
๖ มีความรับผิดชอบ
๗ สะอาดสวยงาม
๘ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙ จิตอาสา
๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา

๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
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ตระหนักถึงความสำคัญ
และสามารถ วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๒. บอกความสัมพันธ์
ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป

ผลการวิเคราะห์
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
เพื่อนบ้านของไทยโดยสังเขป พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างความเหมือนและ ความต่าง
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
ภาษา ศาสนา การปกครอง
รู้อะไร
ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป
ทำอะไรได้
นักเรียนสามารถบอกสมาชิกของอาเซียน
ในปัจจุบันและความสัมพันธ์ของกลุ่ม
อาเซียนทางเศรษฐกิจ และสังคมใน
ปัจจุบันโดยสังเขปได้

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา

๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา
มาตรฐาน ส ๔.๓
๑. อธิบายพัฒนาการ
รู้อะไร
๑. สัมมาคารวะ
เข้าใจความเป็นมาของชาติ ของไทยสมัย
การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
๒. ตรงต่อเวลา
ไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา รัตนโกสินทร์ โดยสังเขป โดยสังเขป
๓. มีระเบียบวินัย
ไทย มีความรัก ความภูมิใจ ๒. อธิบายปัจจัยที่
ทำอะไรได้
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
และธำรงความเป็นไทย
ส่งเสริมความ
นักเรียนสามารถบอกปัจจัยที่ส่งเสริม
๕. มีสติ
เจริญรุ่งเรืองทาง
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการ ๖. มีความรับผิดชอบ
เศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์
๗. สะอาดสวยงาม
ปกครองของไทยสมัย
- พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
รัตนโกสินทร์
โดยสังเขป ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น สมัย ๙. จิตอาสา
๓. ยกตัวอย่างผลงาน
รัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยปฏิรูปประเทศ
ของบุคคลสำคัญด้าน
และสมัยประชาธิปไตย
ต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์ - ผลงานของบุคคลสำคัญทางด้านต่างๆ
ในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา
สุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ
- ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น
ศิลปกรรม วรรณกรรม
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
๑. อธิบายข้อมูล
รู้อะไร
๑. มีระเบียบวินัย
มาตรฐาน ส ๕.๑
ลักษณะทางกายภาพ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่าย ๒. มีความรับผิดชอบ
เข้าใจ
ของประเทศไทย ด้วย
ชนิดต่าง ๆ ) ที่แสดงลักษณะทาง
มุ่งมั่นในการทำงาน
ลักษณะของโลกทาง
แผนที่ รูปถ่ายทาง
กายภาพของประเทศ
๓.ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้
กายภาพและความสัมพันธ์ อากาศ และภาพจาก
ทำอะไรได้
ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ดาวเทียม
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่
และกัน ในระบบของ
ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ ) ที่แสดงลักษณะทาง
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และ
กายภาพของประเทศ
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์ใน ๒. อธิบายความสัมพันธ์ รู้อะไร
๑. มีระเบียบวินัย
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การค้นหา วิเคราะห์ สรุป
และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับภัยพิบัติใน
ประเทศไทยเพื่อเตรียม
รับมือภัยพิบัติ

มาตรฐาน ส ๕.๒
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม
มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทยเพื่อ
เตรียมรับมือภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย
แผ่นดินไหว วาตภัย
ทำอะไรได้
บอกความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับกับภัยพิบัติในประเทศไทย
เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติ
เ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว วาตภัย
๑.วิเคราะห์ ปฏิสัมพันธ์ รู้อะไร
ระหว่าง สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทำให้เกิด
ทางกายภาพกับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ
ลักษณะกิจกรรม ทาง
ทำอะไรได้
เศรษฐกิจ และสังคมใน วิเคราะห์ความ สัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทย
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมในประเทศ
๒. วิเคราะห์ การ
รู้อะไร
เปลี่ยนแปลง ทาง
ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน หรือ
กายภาพ ของประเทศ ดัดแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศจาก
ไทย ในอดีตกับ ปัจจุบัน อดีต ถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้น
และผลที่เกิด ขึ้นจาก
(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม อาชีพ และ
การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม)
ทำอะไรได้
บอกผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน หรือ
ดัดแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศจาก
อดีต ถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้น
(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม อาชีพ และ
วัฒนธรรม)
๓.นำเสนอตัวอย่าง ที่
รู้อะไร
สะท้อนให้เห็นผลจาก
๑.แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนใน
การรักษา และทำลาย ชุมชนให้ใช้ได้นานขึ้น โดยมีจิตสำนึก
ทรัพยากร และ
รู้คุณค่าของทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและเสนอ
๒.แผนอนุรักษ์ทรัยากรในชุมชน หรือ
แนวทาง ในการจัดการ แผนอนุรักษ์
ที่ยั่งยืน ในประเทศไทย ทำอะไรได้
๑.บอกแนวทางการใช้ทรัพยากรของคน
ในชุมชนให้ใช้ได้นานขึ้น โดยมีจิตสำนึก
รู้คุณค่าของทรัพยากร
๒.บอกแผนอนุรักษ์ทรัยากรในชุมชน
หรือแผนอนุรักษ์

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๒. มีความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทำงาน
๓.ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้

๑. มีระเบียบวินัย
๒. มีความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทำงาน
๓.ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้

๑. มีระเบียบวินัย
๒. มีความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทำงาน
๓.ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้

๑. มีระเบียบวินัย
๒. มีความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทำงาน
๓.ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๑ รายวิชา สังคมฯ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

ชื่อหน่วย
มาตรฐานการ
การเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ศาสนาและหลักธรรมนำ ส ๑.๑ ป.๖/๑-๒
ความสุข
ป.๖/๔
ป.๖/๗-๘

๒

เรียนรู้สิ่งที่ดีและศาสน
พิธีน่ารู้

ส ๑.๑ ป.๖/๓
ป.๖/๕-๖
ป.๖/๙
ส ๑.๒ ป.๖/๑-๔

๓

กิจกรรมประชาธิปไตย

ส ๒.๒ ป.๖/๑-๓

๔

กฎหมายน่ารู้

ส ๒.๑ ป.๖/๑

๕

วัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลง

ส ๒.๑ ป.๖/๒-๔

๖

ข้อมูลข่าวสารและ
เหตุการณ์

ส ๒.๑ ป.๖/๕

๗

ผู้ผลิตที่มีความ
รับผิดชอบและผู้บริโภค
ที่รู้
เท่าทัน

ส ๓.๑ ป.๖/๑-๓

๙

เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์ ส ๕.๑ ป.๖/๑

สาระการเรียนรู้
ศาสนาทุกศาสนามีความสำคัญต่อผู้นับถือ
การศึกษาประวัติของศาสดา และหลักธรรม
คำสอนของศาสนาจะทำให้เกิดความศรัทธา
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
ศาสนาทุกศาสนามีความสำคัญต่อผู้นับถือ
การศึกษาประวัติของศาสดา และหลักธรรม
คำสอนของศาสนาจะทำให้เกิดความศรัทธา
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
นอกจากนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนสถาน การ
ปฏิบัติตนตามมรรยาทของศาสนิกชนที่ดี การ
เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนการ
แสดงตนเป็นศาสนิกชนที่ดี จะทำให้สามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในฐานะที่เป็นศา
สนิกชนที่ดี
การเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล รวมทั้ง
กิจกรรมต่างๆ ที่สง่ เสริมประชาธิปไตย และ
การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่คนไทยต้องเรียนรู้และ
ปฏิบัติ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่
พลเมืองที่ดี
กฎหมายเป็นข้อบังคับให้สมาชิกในสังคม
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
วัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิต
ของคนในสังคมวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมี
ความแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา
การรับข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้รู้
เท่าทันความเป็นไปของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รอบตัว
มนุษย์ทุกคนย่อมอยู่ในฐานะที่เป็นทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภค เนื่องมาจากทุกคนไม่สามารถ
ผลิตสินค้าและบริการมาสนองความต้องการ
ของตนเองได้ทุกอย่างจึงต้องพึ่งพาอาศัยกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์ เป็นอุปกรณ์ที่มี

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๐
๑๐

๑๐

๑๐

๘

๑๐

๑๐

๑๐

๕

๗

๕

๘

๑๐

๑๐

๑๒

๒๐
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หน่วยที่

๑๐

๑๑

ชื่อหน่วย
มาตรฐานการ
การเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
และลักษณะทาง
กายภาพของประเทศ
ไทย
ลักษณะทางกายภาพกับ ส ๕.๑ ป.๖/๒
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ
มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม

ส ๕.๒ ป.๖/๑-๓

รวม

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

ความสำคัญต่อการศึกษาและค้นคว้าทางด้าน
ภูมิศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ทำให้เข้าใจการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิต และสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย
การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามากที่สุด และมี
จิตสำนึกในการใช้ที่ถูกต้อง

๕

๗

๕

๘

๘๐

๑๐๐
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ผลการเรียนรู้
ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่น
ให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
มีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย
ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทหลักการทรงงาน
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่น
ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกา
กฎระเบียบของห้องเรียน
และโรงเรียน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
มารยาทไทย เช่น การแสดง
ความเคารพการยืน การเดิน
การนั่ง การนอน การทักทาย
การรับประทาน
-ประโยชน์และคุณค่าทาง
วัฒนธรรม
-ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ระหว่างกลุ่มคนภาคต่างๆ ใน
สังคมไทย
-แนวทางการรักษาวัฒนธรรม
กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและ
ประเทศ

-การมีส่วนในการออก
กฎหมาย ระเบียบกติกา การ
เลือกตั้ง
-สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรม
การกระทำผิดการเลือกตั้ง
และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
-ตรวจสอบคุณสมบัติ
-การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย

สาระการเรียนรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-การปฏิบัติตามมารยาทไทย ๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต
-การบำรุงรักษา
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
เป็นไทย
สิ่งแวดล้อม
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ /
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
-ขนบธรรมเนียมประเพณี
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง
ปัญญาไทย
-แนวทางการปฏิบัติตนตาม
พระบรมราโชวาทและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
-กฎระเบียบของโรงเรียน

-การสร้างวินัยและปฏิบัติ
ตามวินัยในตนเอง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๑ รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
ลำดับ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
๑ มารยาทไทย
๒ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓
๔

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๕

กฎระเบียบของโรงเรียน

๖

วินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
-การปฏิบัติตามมารยาทไทย
มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษ์ -การบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียม
-ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ปัญญาไทย
ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
-แนวทางการปฏิบัติตนตามพระ
หลักการทรงงานและหลักปรัชญา
บรมราโชวาทและหลักปรัชญาของ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติ -กฎระเบียบของโรงเรียน
ตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของ
ห้องเรียนและโรงเรียน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
-การสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัย
ในตนเอง
รวม

น้ำหนัก
คะแนน
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๒๐
๒๐
๑๐๐
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ผลการเรียนรู้
บอกพุทธประวัติโดยสังเขป

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พุทธประวัติ

บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กำหนด
บอกความหมาย ความสำคัญ
และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมต่างๆ

ศาสนิกชนตัวอย่าง

สาระการเรียนรู้
-พุทธประวัติปลงอายสังขาร
ปัจฉิมสาวก ปรินิพพาน
ถวายพระเพลิงแจกพระ
บรมสารีริกธาตุและสังเวช
นียสถาน
-หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

-พระรัตนตรัย
-อบายมุข ๖
-อกศลมูล ๓
-การทำความดี: เบญจธรรม
-กุศลมูล ๓
-พละ ๔
-คารวะ ๖
-มงคล ๓๘

-ความหมาย ความสำคัญ
และเคารพพระรัตนตรัย
(ศรัทธาในพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์)
-อบายมุข ๖
-อกศลมูล ๓
-การทำความดี: เบญจธรรม
-กุศลมูล ๓
-พละ ๔
-มงคล ๓๘
-สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญ -การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
คุณพระรัตนตรัยและแผ่
เมตตา
เมตตา

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่กำหนด
ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาว การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถาน
หรือศาสนสถาน

-ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่
ชาวพุทธการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อโรงเรียน วัด
หรือศาสนสถาน
แสดงตนเป็นพุทธมามกะและ
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ - แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม -ขั้นเตรียมการ
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่ -ขั้นพิธีการ
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
กำหนดได้ถูกต้อง
ศาสนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอือ้ เฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ /
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๒ รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ลำดับ ชื่อหน่วย
ผลการเรียนรู้
ที่
การเรียนรู้
๑ ศาสนาน่ารู้ -บอกพุทธประวัติโดยสังเขป
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศา
สนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด
๒

๓

สาระการเรียนรู้

-พุทธประวัติปลงอายสังขาร
ปัจฉิมสาวก ปรินิพพาน ถวาย
พระเพลิงแจกพระบรมสารีริกธาตุ
และสังเวชนียสถาน
-หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
หลักธรรม -บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ -ความหมาย ความสำคัญ และ
นำชีวิต
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
เคารพพระรัตนตรัย
-อบายมุข ๔
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
-บุญกิริยาวัตถุ ๓
-อบายมุข ๖
-อคติ ๔
-อกศลมูล ๓
-อิทธิบาท ๔
-การทำความดี: เบญจธรรม
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ -กุศลมูล ๓
ที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา -พละ ๔
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา -คารวะ ๖
ที่กำหนด
-มงคล ๓๘
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
ชาวพุทธที่ดี -ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธการ
- ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาว
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตน โรงเรียน วัดหรือศาสนสถาน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๒

น้ำหนัก
คะแนน
๓๕

๑๔

๓๕

๑๔

๓๐

๔๐

๑๐๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑
เข้าใจธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายลักษณะและ
หน้าที่ ของอวัยวะ
ภายนอก

๒. อธิบายวิธีการดูแล
รักษาอวัยวะภายนอก

สาระที่ ๒ ชีวิตและ
ครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑
เข้าใจและเห็นคุณค่า
ตนเอง ครอบครัว
เพศศึกษา และมีทักษะใน
การดำเนินชีวิต

๑. ระบุสมาชิกใน
ครอบครัวและความรัก
ความผูกพันของสมาชิกที่
มีต่อกัน

๒. บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และ
ภาคภูมิใจในตนเอง

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
๑. อวัยวะภายนอกมีลักษณะ
ศาสน์ กษัตริย์
และหน้าที่แตกต่างกัน
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๒. การเจริญเติบโตของอวัยวะ ๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ภายนอก
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๓. ลักษณะที่ผิดปกติของอวัยวะ ๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ภายนอก
เป็นไทย
ทำอะไรได้
๖. มีระเบียบวินัย
อธิบายลักษณะหน้าที่ของ
๗. มีความรับผิดชอบ/
อวัยวะภายนอก ประกอบด้วย มุ่งมั่นในการทำงาน
ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท้า เล็บ ๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
ผิวหนัง อวัยวะเพศ และ
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
อวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น
ฟัน เหงือก)
รู้อะไร
วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
ประกอบด้วย ตา หู คอ จมูก
ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง และ
อวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น
ฟัน เหงือก) ได้อย่างถูกต้อง
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตนในเรื่องการดูแลรักษา
อวัยวะภายนอกได้ อย่างถูกต้อง
และเป็นประจำวันทุกวัน
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ลำดับความสำคัญและ
ศาสน์ กษัตริย์
ความสัมพันธ์ของบุคคลใน
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ครอบครัวที่มีความรักความ
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ผูกพันต่อกัน
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ทำอะไรได้
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ระบุลำดับความสำคัญและ
เป็นไทย
ความสัมพันธ์ของบุคคลใน
๖. มีระเบียบวินัย
ครอบครัว
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
รู้อะไร
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
สิ่งที่ตนเองชอบและไม่ชอบ
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ทำอะไรได้
๑. ยอมรับและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง
๒. แก้ไขและปรับปรุงในสิ่งที่
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
ตนเองทำได้และทำไม่ได้
๓. บอกลักษณะความ
รู้อะไร
แตกต่างระหว่างเพศชาย ความแตกต่างของเพศชาย และ
และเพศหญิง
เพศหญิงด้านร่างกาย อารมณ์
และลักษณะนิสัย
ทำอะไรได้
๑. ยอมรับและเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง ด้านร่างกาย อารมณ์
และลักษณะนิสัย
๒. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศของตนเองในด้าน
ร่างกายอารมณ์ และลักษณะ
นิสัย
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว ๑. เคลื่อนไหวร่างกาย
รู้อะไร
การออกกำลังกาย การ ขณะ
การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่
เล่นเกม กีฬาไทย และ อยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้ กับที่ เช่น การบิด การก้ม การ
กีฬาสากล
อุปกรณ์ประกอบ
เงย การเหยียดยืด เป็นต้น การ
มาตรฐาน พ ๓.๑
เคลื่อนที่ เช่น การวิ่ง การ
เข้าใจ มีทักษะในการ
กระโดด การซิกแซก การสไลด์
เคลื่อนไหว กิจกรรมทาง
เป็นต้น รวมทั้งการใช้อุปกรณ์
กาย การเล่นเกม และกีฬา
ประกอบและการเล่นกีฬา
ประเภทต่าง ๆ
ทำอะไรได้
ออกกำลังกายและเล่นกีฬา
ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้
อุปกรณ์ประกอบ
๒. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและ รู้อะไร
เข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ หลักวิธีการ กติกา และข้อตกลง
ใช้การเคลื่อนไหวตาม
ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและ
ธรรมชาติ
กิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
ทำอะไรได้
๑. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดได้แก่ ขี่ม้า
ส่งเมือง ไก่ชน เป็นต้น
๒. กิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การ
เลียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ การเคลื่อนไหวตาม
บุคลิกของคน การเคลื่อนไหว
ของธรรมชาติที่อยู่รอบตัว เช่น
ต้นไม้ สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น
มาตรฐาน พ ๓.๒
๑. ออกกำลังกาย และเล่น รู้อะไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ

351
สาระ/มาตรฐาน
รักการออกกำลังกาย การ
เล่นเกม และการเล่น กีฬา
ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ
สิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพ ของการกีฬา

ตัวชี้วัด
เกม ตามคำแนะนำ อย่าง
สนุกสนาน

ผลการวิเคราะห์
หลักและวิธีการออกกำลังกาย
และเล่นเกมตามคำแนะนำ
ทำอะไรได้
ออกกำลังกายและเล่นเกมตาม
คำแนะนำ
๒. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา รู้อะไร
ข้อตกลงในการเล่นเกมตาม กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่น
คำแนะนำ
เกม
ทำอะไรได้
เล่นเกมตามกฎ กติกา และ
ข้อตกลง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

สาระที่ ๔ การสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพและ
การป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑
เห็นคุณค่าและมีทักษะใน
การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ดำรงสุขภาพการป้องกัน
โรคและ การสร้างเสริม
สมรรถภาพ เพื่อสุขภาพ

๑.ปฏิบัติตนตามหลัก
สุขบัญญัติแห่งชาติตาม
คำแนะนำ

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๒. บอกอาการเจ็บป่วยที่
เกิดขึ้นกับตนเอง

๓. ปฏิบัติตนตาม
คำแนะนำเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วย

สาระที่ ๕ ความปลอดภัย ๑. ระบุสิ่งที่ทำให้เกิด
ในชีวิต
อันตรายที่บ้าน โรงเรียน
มาตรฐาน พ ๕.๑
และการป้องกัน
ป้องกันและหลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง
ต่อ สุขภาพ อุบัติเหตุ การ
ใช้ยาสารเสพติด และความ
รุนแรง

รู้อะไร
รายละเอียดหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ
ทำอะไรได้
นำหลักสุขบัญญัติแห่งชาติไปใช้
ใน ชีวิตประจำวัน
รู้อะไร
ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง
ทำอะไรได้
บอกอาการและอาการแสดง
ของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง
รู้อะไร
วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วย
ทำอะไรได้
สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
เมื่อมีอาการเจ็บป่วย
รู้อะไร
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่บ้าน
และโรงเรียน (เช่น ไฟฟ้าช็อต
น้ำร้อนลวก ของมีคมบาด เป็น
ต้น)
ทำอะไรได้
ป้องกันภัยอันตรายที่มีโอกาส
เกิดขึ้นทั้งที่บ้านและโรงเรียน
ตามคำแนะนำ (เช่น ไฟฟ้าช็อต
น้ำร้อนลวก ของมีคมบาด เป็น
ต้น)

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. บอกสาเหตุและการ
รู้อะไร
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ป้องกันอันตรายที่เกิดจาก รูส้ าเหตุและการป้องกัน
การเล่น
อันตรายที่เกิดจากการเล่น
ทำอะไรได้
บอกสาเหตุและวิธีการป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการเล่น เช่น
การจมน้ำ หรืออันตรายที่เกิด
จากอุปกรณ์การเล่นในสนาม
และที่เกิดจากความประมาท
ของตนเอง
เป็นต้น
๓. แสดงคำพูดหรือ
รู้อะไร
ท่าทางขอความช่วยเหลือ วิธีการขอความช่วยเหลือเมื่อ
จากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่ เกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน
บ้านและโรงเรียน
ด้วยการแสดงคำพูด ท่าทาง
และวิธีการต่าง ๆ
ทำอะไรได้
ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น โดย
แสดงคำพูด ท่าทางและวิธีการ
ต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้าน
และโรงเรียน
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา พ ๑๑๑๐๑ รายวิชา สุขศึกษาฯ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
ร่างกายของฉัน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๑/๑-๒

๒

บทบาทของเพศชาย พ ๒.๑ ป.๑/๑-๓
และเพศหญิงที่
เกื้อกูลกัน

๓

เคลื่อนไหวอย่าง
มั่นใจ

พ ๓.๑ ป.๑/๑-๒

๔

เกมแสนสนุก

พ ๓.๒ ป.๑/๑-๒

๕

เมื่อหนูป่วย

พ ๔.๑ ป.๑/๑-๓

๖

อันตรายที่ไม่คาดคิด พ ๕.๑ ป.๑/๑-๓

รวม

สาระการเรียนรู้
อวยัวะคือ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของคนเรา
แบ่งได้๒ ลักษณะได้แก่อวัยวะภายนอกและ
อวัยวะภายใน อวยัวะภายนอกเป็นอวยัวะที่อยู่
ภายนอกร่างกายสามารถมองเห็นและจับต้องได้
ครอบครัวคือคนที่อยู่ร่วมกัน มีความผูก พันกัน
โดยทั่วไปครอบครัวจะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น
พ่อแม่และลูกแต่บางครอบครัวอาจมีจำนวน
สมาชิกที่แตกต่างกัน
การเคลื่อนไหวร่างกาย หมายถึง การเปลี่ยนที่
การไม่อยู่นิ่งของร่างกาย หรือการเปลี่ยนตำแหน่ง
ของร่างกายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งจะช่วย
ให้เราสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ตาม
ต้องการ
การกลิ้งและรับลูกบอล การกลิ้งลอดช่องและการ
ปาไกล จัดเป็นรูปแบบการฝึกทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์อีก รูปแบบ
หนึ่งที่สามารถนำมาปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมทักษะ
ในการเคลื่อนไหวร่างกายได้ดียิ่งขึ้นได้
การเจ็บป่วย เป็นภาวะความผิดปกติของร่างกาย
หรือจิตใจที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกหรือแสดง
ภาวะการเจ็บป่วยออกมา ซึ่งภาวการณ์เจ็บป่วย
ดังกล่าว อาจเป็นผลมาจากภาวะความผิดปกติ
ของร่างกายหรือเกิดจาก การที่สภาพร่างกาย
ได้รับเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคการ
เรียนรู้และทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุอาการ
วิธีการป้องกันตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกต้องจะช่วยลดภาวะความเสี่ยงของการเกิด
การเจ็บป่วยได้
อันตราย หมายถึง สิ่งที่อาจทำให้ร่างกายบาดเจ็บ
พิการ หรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได้ทั้งภายในบ้าน ในโรงเรียน และสถานที่
ต่างๆ หากขาดความระมัดระวัง ดังนั้น นักเรียน
จึงควรเรียนรู้ถึงสาเหตุของอันตรายที่เกิดและหา
แนวทางป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นได้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๐
๑๐

๑๐

๑๕

๒๐

๓๐

๒๐

๒๐

๙

๑๐

๑๑

๑๕

๘๐

๑๐๐
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ตัวชี้วัด
๑.อธิบายลักษณะและ
หน้าที่ของอวัยวะ
ภายใน

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
สาระที่ ๑ การ
อวัยวะภายในมีลักษณะและ
ศาสน์ กษัตริย์
เจริญเติบโตและ
หน้าที่แตกต่างกัน
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
พัฒนาการของมนุษย์
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
มาตรฐาน พ ๑.๑
อธิบายลักษณะหน้าที่ของสมอง ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
เข้าใจธรรมชาติของการ
หัวใจ ตับ ไต ปอด ลำไส้กระเพาะ ๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
อาหาร ฯลฯ
เป็นไทย
ของมนุษย์
๖. มีระเบียบวินัย
๒. อธิบายวิธีดูแลรักษา รู้อะไร
๗. มีความรับผิดชอบ/
อวัยวะภายใน
การดูแลรักษาอวัยวะภายใน
มุ่งมั่นในการทำงาน
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตนในเรื่องการดูแลรักษา ๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
อวัยวะภายในด้วยการออกกำลัง ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
กาย การกินอาหารและ
ระมัดระวังตนเองจากการถูก
กระแทก หกล้ม หรือตกจากที่สูง
๓. อธิบายธรรมชาติของ รู้อะไร
ชีวิตมนุษย์
ลักษณะการเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจน
ตาย
ทำอะไรได้
อธิบายลักษณะการเจริญเติบโต
ตามธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่เกิด
จนตาย
๑. ระบุบทบาทหน้าที่ รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
สาระที่ ๒ ชีวิตและ
ของตนเอง และสมาชิกใน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ศาสน์ กษัตริย์
ครอบครัว
ครอบครัว
ของตนเองและสมาชิกใน
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
มาตรฐาน พ ๒.๑
ครอบครัว
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
เข้าใจและเห็นคุณค่า
ทำอะไรได้
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ตนเอง ครอบครัว
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิก
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เพศศึกษา และมีทักษะใน
ครอบครัวด้วยความรักและเอื้อ
เป็นไทย
การดำเนินชีวิต
อาทรต่อกัน
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
๒. บอกความสำคัญของ รู้อะไร
มุ่งมั่นในการทำงาน
เพื่อน
ความสำคัญของเพื่อน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ทำอะไรได้
บอกความสำคัญของเพื่อนและ
ปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดี
๓. ระบุพฤติกรรมที่
รู้อะไร
เหมาะสมกับเพศ
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของ
ตน
ทำอะไรได้
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ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศของ
ตนตามวัฒนธรรมไทย
๔. อธิบายความ
รู้อะไร
ภาคภูมิใจในความเป็น รู้ เข้าใจ มีความภาคภูมิใจ และ
เพศหญิง หรือ
เห็นคุณค่าในความเป็นเพศหญิง
เพศชาย
หรือเพศชาย
ทำอะไรได้
ยอมรับและเห็นคุณค่าในความ
เป็นเพศหญิงหรือเพศชายของ
ตนเอง และอัตลักษณ์ทางเพศของ
ผู้อื่น
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว ๑. ควบคุมการเคลื่อนไหว รู้อะไร
การออกกำลังกาย การ ร่างกาย ขณะอยู่กับที่
หลักและวิธีการควบคุมการ
เล่นเกม กีฬาไทย และ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ เคลื่อนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับที่
กีฬาสากล
ประกอบ
เคลื่อนที่ เช่น การบิดตัว ดึง ผลัก
มาตรฐาน พ ๓.๑
และเคลื่อนที่ โดยการกระโดด
เข้าใจ มีทักษะในการ
ก้าว ชิด ก้าว วิ่ง ตามทิศทางที่
เคลื่อนไหวกิจกรรมทาง
กำหนด และเคลื่อนที่โดยใช้
กาย การเล่นเกม และกีฬา
อุปกรณ์ประกอบการออกกำลัง
กายและเล่นกีฬา
ทำอะไรได้
ออกกำลังกายและเล่นกีฬาโดย
ควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหว
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
๒. เล่มเกมเบ็ดเตล็ด
รู้อะไร
และเข้าร่วมกิจกรรม
หลักและวิธีการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
ทางกาย โดยใช้การ
และการร่วมกิจกรรมทางกาย
เคลื่อนไหวเบื้องต้น
ทำอะไรได้
แบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและร่วม
และใช้อุปกรณ์
กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการ
ประกอบ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น ทั้งแบบอยู่กับ
ที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบ
มาตรฐาน พ ๓.๒
๑. ออกกำลังกาย และ
รู้อะไร
รักการออกกำลังกาย การ เล่นเกม ได้ด้วยตนเอง
รู้วิธีการออกกำลังกายและเล่น
เล่นเกม และการเล่นกีฬา อย่างสนุกสนาน
เกมที่หลากหลาย
ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง
ทำอะไรได้
สม่ำเสมอมีวินัย เคารพ
ออกกำลังกายและเล่นเกมได้
สิทธิ กฎกติกา มีน้ำใจ
อย่างหลากหลายด้วยตนเอง มี
นักกีฬา มีจิตวิญญาณใน
ความสนุกสนานและปลอดภัย
การแข่งขัน และชื่นชม ใน ๒. ปฏิบัติตามกฎ กติกา รู้อะไร
สุนทรียภาพของการกีฬา และข้อตกลงในการเล่น กฎ กติกาและข้อตกลงในการ
เกมเป็นกลุ่ม
เล่นเกมเป็นกลุ่ม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
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ทำอะไรได้
เล่นเกมตามกฎ กติกาและ
ข้อตกลง
สาระที่ ๔ การสร้างเสริม ๑. บอกลักษณะของ
รู้อะไร
สุขภาพ สมรรถภาพและ การมีสุขภาพดี
ลักษณะของคนที่มีสุขภาพดี
การป้องกันโรค
ทำอะไรได้
มาตรฐาน พ ๔.๑
บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี
เห็นคุณค่าและมีทักษะใน
ได้แก่ ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่
การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมี
ดำรงสุขภาพ การป้องกัน
ความปลอดภัย
โรค และการสร้างเสริม
๒. เลือกกินอาหารที่มี
รู้อะไร
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ประโยชน์
อาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยง
อาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ทำอะไรได้
สามารถเลือกกินอาหารที่มี
ประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารที่
ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
๓. ระบุของใช้และของ รู้อะไร
เล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ ของใช้และของเล่นที่มีอันตรายต่อ
สุขภาพ
ทำอะไรได้
ระบุของใช้และของเล่นที่เป็น
อันตรายและมีผลต่อสุขภาพ
๔. อธิบายอาการและวิธี รู้อะไร
ป้องกันการเจ็บป่วย การ อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย
บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
ทำอะไรได้
อธิบายและปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
การเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ข้อ
เท้าแพลง เป็นต้น
๕ ปฏิบัติตามคำแนะนำ รู้อะไร
เมื่อมีอาการเจ็บป่วย
วิธีปฏิบัติตนตามคำแนะนำเมื่อมี
และบาดเจ็บ
อาการเจ็บป่วยแลบาดเจ็บ
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตนตามคำแนะนำได้ถูกต้อง
เมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
สาระที่ ๕ ความปลอดภัย ๑. ปฏิบัติตนในการ
รู้อะไร
ในชีวิต
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ หลักการปฏิบัติตนในการป้องกัน
มาตรฐาน พ ๕.๑
เกิดขึ้นทางน้ำ และทาง อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางน้ำ
ป้องกันและหลีกเลี่ยง
บก
และทางบก
ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง
ทำอะไรได้
ต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
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ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทั้ง
ทางน้ำและทางบก
๒. บอกชื่อยาสามัญ
รู้อะไร
ประจำบ้าน และใช้ยา
ยาสามัญประจำบ้านและวิธีการใช้
ตามคำแนะนำ
ยาที่ถูกต้อง
ทำอะไรได้
บอกชื่อยาและวิธีการใช้ยาสามัญ
ประจำบ้านได้อย่างถูกต้อง
๓. ระบุโทษของสารเสพ รู้อะไร
ติด สารอันตรายใกล้ตัว สารเสพติด และสารอันตรายใกล้
และวิธีการป้องกัน
ตัวมีโทษต่อร่างกาย
ทำอะไรได้
ระบุโทษของสารเสพติด สาร
อันตรายใกล้ตัว และรู้วิธีการ
ป้องกันตัวเอง
๔. ปฏิบัติตนตาม
รู้อะไร
สัญลักษณ์และป้าย
สัญลักษณ์และป้ายเตือนของ
เตือนสิ่งของหรือสถานที่ สิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย
อันตราย
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้าย
เตือนของสิ่งของหรือสถานที่
ที่เป็นอันตรายได้ถูกต้อง
๕. อธิบายสาเหตุ
รู้อะไร
อันตราย
สาเหตุ อันตราย วิธีป้องกัน
วิธีป้องกันอัคคีภัยและ อัคคีภัย และป้องกันตนเองให้
แสดงการหนีไฟ
ปลอดภัย
ทำอะไรได้
อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธี
ป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา พ ๑๒๑๐๑ รายวิชา สุขศึกษาฯ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
ตัวของเรา

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๒/๑-๓

๒

บทบาทของสมาชิกใน
ครอบครัว

พ ๒.๑ ป.๒/๑-๔

๓

การเคลื่อนไหวอย่าง
คล่องแคล่ว

พ ๓.๑ ป.๒/๑-๒

๔

กิจกรรมพาเพลิน

พ ๓.๒ ป.๒/๑-๒

๕

สุขภาพของเรา

พ ๔.๑ ป.๒/๑-๕

๖

อุบัติเหตุป้องกันได้

พ ๕.๑ ป.๒/๑-๕

๑

สาระการเรียนรู้
อวัยวะภายใน หมายถึงอวัยวะที่อยู่ภายใน
ร่างกายเราไม่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
อวัยวะภายในมีความสำคัญมาก เพราะเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบต่างๆภายในร่างกาย หาก
อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งมีความผิดปกติย่อมส่งผล
ให้ระบบที่เกี่ยวของเกิดความผิดปกติและ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นการดูแล รักษา
อวัยวะภายในที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญยัง
เพื่อน หมายถึงผู้ที่ชอบพอรักใคร่กัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมทำกิจกรรมต่างๆ
คอยให้คำปรึกษาและพูดคุยกับเรา
การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการเคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆ ของร่างกายจากตำแหน่งหนึ่งไปยัง
อีกตำแหน่งหนึ่ง หรือการเคลื่อนไหวร่างกาย
เพียงบางส่วน ซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายใน
รูปแบบที่ถูกต้องและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะ
ช่วยให้เราได้ออกกำลังกาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การมีสุขภาพที่แข็งแรงและมี การเคลื่อนไหว
ร่างกายด้วยความกระฉับกระเฉงและคล่องตัว
กิจกรรมทางกายเป็นกิจกรรมการเล่นหรือการ
เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมการ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยมีหลากหลายรูปแบบ
การทรงตัวเป็นกิจกรรมทางกายรูปแบบหนึ่งที่
เน้นการ ควบคุมความสมดุลของร่างกายใน
การเคลื่อนไหวให้มีความมั่นคง โดยการถ่ายเท
และเลี้ยงน้ำหนักของตัวเองในลักษณะต่างๆ
ซึ่งมีประโยชนทื่ช่วยให้เคลื่อนไหวร่างกายได้
อย่างสง่างามและมีบุคลิกภาพที่ ดีมีความ
ปลอดภัยในการเคลื่อนไหวและปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
ลักษณะของบุคคลที่มีสุขภาพดีต้องเป็นบุคคล
ที่มีร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตตามวัยและไม่
เป็นโรคหรือเจ็บป่วย มีอารมณ์และจิตใจเบิก
บานแจ่มใส และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุข
อุบัติเหตุหมายถึงอันตรายจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ซึ่งอาจทำให้ เกิดการ
บาดเจ็บ พิการเสียชีวิต และเสียทรัพย์สินได้
อุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๖
๑๐

๙

๑๕

๒๐

๓๐

๒๐

๒๐

๑๒

๑๐

๑๓

๑๕
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ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

สำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ สาเหตุที่มาจากตัว
บุคคล สาเหตุที่เกิดจากยานพาหนะและ
สาเหตุที่มาจากสภาพแวดล้อม
รวม

๘๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑
เข้าใจธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์

สาระที่ ๒ ชีวิตและ
ครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑
เข้าใจและเห็นคุณค่า
ตนเอง ครอบครัว
เพศศึกษา และมีทักษะใน
การดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายลักษณะและ
การเจริญเติบโตของ
ร่างกายมนุษย์

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
การเจริญเติบโตของร่างกาย
มนุษย์มีความแตกต่างกันใน
ลักษณะ รูปร่าง น้ำหนัก และ
ส่วนสูง
ทำอะไรได้
อธิบายลักษณะรูปร่าง น้ำหนัก
และส่วนสูง ของตนเองได้

๒. เปรียบเทียบการ
รู้อะไร
เจริญเติบโตของตนเองกับ ภาวะการเจริญเติบโตของ
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
ทำอะไรได้
เปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
เด็กไทย
๓. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
รู้อะไร
การเจริญเติบโต
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต ได้แก่ อาหาร การ
ออกกำลังกายและการพักผ่อน
ทำอะไรได้
ระบุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต และปฏิบัติตน
เพื่อให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๑. อธิบายความสำคัญ
รู้อะไร
และความแตกต่างของ
ความสำคัญของครอบครัวและ
ครอบครัวที่มีต่อตนเอง
ความแตกต่างของแต่ละ
ครอบครัว
ทำอะไรได้
อธิบายความสำคัญและความ
แตกต่างของแต่ละครอบครัวใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษาที่มีต่อตนเองได้
๒. อธิบายวิธีสร้าง
รู้อะไร
สัมพันธภาพในครอบครัว วิธีสร้างสัมพันธภาพใน
และกลุ่มเพื่อน
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
ทำอะไรได้
๑. อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพ
ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
๒. นำไปปฏิบัติจริงใน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

361
สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
๓. บอกวิธีหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่นำไปสู่การถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ

สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว
การออกกำลังกาย การ
เล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑
เข้าใจ มีทักษะในการ
เคลื่อนไหว กิจกรรมทาง
กายการเล่นเกม และกีฬา

๑. ควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ขณะอยู่กับที่
เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบอย่างมีทิศทาง

๒. เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้
ทักษะการเคลื่อนไหวแบบ
บังคับทิศทางในการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด

มาตรฐาน พ ๓.๒
รักการออกกำลังกาย การ
เล่นเกมและการเล่นกีฬา
ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ
สิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจ
นักกีฬามีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา

๑. เลือกออกกำลังกาย
การละเล่นพื้นเมือง และ
เล่นเกม ที่เหมาะสมกับ
จุดเด่น จุดด้อย และ
ข้อจำกัดของตนเอง

๒. ปฏิบัติตามกฎ กติกา
และข้อตกลงของการออก
กำลังกาย การเล่นเกม
การละเล่นพื้นเมืองได้ด้วย
ตนเอง

ผลการวิเคราะห์
ชีวิตประจำวัน
รู้อะไร
พฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศและวิธีหลีกเลี่ยง
ทำอะไรได้
อธิบายแนวทางหลีกเลี่ยงการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศและนำไป
ปฏิบัติได้
รู้อะไร
การควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมีทิศทาง ทั้ง
ในขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ
ทำอะไรได้
ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่
และใช้อุปกรณ์ประกอบ
รู้อะไร
หลักและวิธีการใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกาย แบบบังคับ
ทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตนในการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ดที่ใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกาย แบบบังคับ
ทิศทาง
รู้อะไร
หลักและวิธีการออกกำลังกาย
การละเล่นพื้นเมืองและเล่นเกม
ที่เหมาะสมกับจุดเด่นและ
ข้อจำกัดของตนเอง
ทำอะไรได้
เลือกออกกำลังกาย การละเล่น
พื้นเมืองและเล่นเกมที่เหมาะสม
กับตนเอง
รู้อะไร
มีความรู้ ความเข้าใจกฎกติกา
และข้อตกลง ในการออกกำลัง
กาย เล่นเกม การละเล่น
พื้นเมือง
ทำอะไรได้
ออกกำลังกายและเล่นเกมตาม
กฎ กติกาและข้อตกลง และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระที่ ๔ การสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพและ
การป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑
เห็นคุณค่าและมีทักษะ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ
การดำรงสุขภาพ
การป้องกันโรค
และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

๑. อธิบายการติดต่อและ
วิธีการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค

๒. จำแนกอาหารหลัก ๕
หมู่

๓. เลือกกินอาหารที่
หลากหลายครบ ๕ หมู่
ในสัดส่วนที่เหมาะสม

๔. แสดงการแปรงฟันให้
สะอาดอย่างถูกวิธี

๕. สร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายได้ตามคำแนะนำ

สาระที่ ๕ ความปลอดภัย ๑. ปฏิบัติตนเพื่อความ
ในชีวิต
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุใน

ผลการวิเคราะห์
ร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นเมือง
รู้อะไร
การติดต่อและวิธีการป้องกัน
การแพร่กระจายของโรค
ทำอะไรได้
อธิบายการติดต่อและวิธีการ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรค
รู้อะไร
การกินอาหารหลักให้ครบ ๕
หมู่ จะช่วยให้ร่างกาย
เจริญเติบโต
ทำอะไรได้
จำแนกอาหารหลัก ๕ หมู่
รู้อะไร
วิธีการเลือกรับประทานอาหาร
ที่หลากหลายครบ ๕ หมู่ ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม
ทำอะไรได้
เลือกรับประทานอาหารให้ครบ
๕ หมู่ มีความหลากหลายของ
ชนิดอาหารในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับตนเอง
รู้อะไร
การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูก
วิธีต้องครอบคลุมบริเวณขอบ
เหงือกและคอฟัน
ทำอะไรได้
แสดงการแปรงฟันให้สะอาด
อย่างถูกวิธี
รู้อะไร
วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ เช่น การ
ออกกำลังกาย
การพักผ่อน และกิจกรรม
นันทนาการ
ทำอะไรได้
๑. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๒. สร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพด้วยการออก
กำลังกาย การพักผ่อน และเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
รู้อะไร
วิธีป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
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สาระ/มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน พ ๕.๑
บ้าน โรงเรียน และการ
ป้องกันและหลีกเลี่ยง
เดินทาง
ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพ อุบัติเหตุการใช้
ยาสารเสพติด และความ
รุนแรง
๒. แสดงวิธีขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลและ
แหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิด
เหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ

๓. แสดงวิธีปฐมพยาบาล
เมื่อบาดเจ็บจากการเล่น

ผลการวิเคราะห์
โรงเรียนและการเดินทาง
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตนตามหลักการป้องกัน
อุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และ
การเดินทาง
รู้อะไร
เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ
สามารถขอความช่วยเหลือด้วย
วิธีต่าง ๆ จากบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทำอะไรได้
แสดงวิธีขอความช่วยเหลือด้วย
วิธีต่าง ๆ ทั้งจากบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รู้อะไร
วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการเล่น
ทำอะไรได้
แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บจากการเล่น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา พ ๑๓๑๐๑ รายวิชา สุขศึกษาฯ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๓/๑-๓

๒

ชีวิตและครอบครัว

พ ๒.๑ ป.๓/๑-๓

๓

การเคลื่อนไหว การออก พ ๓.๑ ป.๓/๑-๒
กำลังกาย การเล่นเกม
กีฬาไทย และกีฬาสากล

๔

การเคลื่อนไหว การออก พ ๓.๒ ป.๓/๑-๒
กำลังกาย การเล่นเกม
กีฬาไทย และกีฬาสากล

๕

การสร้างเสริมสุขภาพ
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค

พ ๔.๑ ป.๓/๑-๕

๖

ความปลอดภัยในชีวิต

พ ๕.๑ ป.๓/๑-๓

หน่วยที่
๑

สาระการเรียนรู้
การเจริญเติบโต หมายถึงการที่ร่างกายมี
ขนาดและสัดส่วนเพิ่มขึ้น มีน้ำหนักและ
ส่วนสูงเพิ่มขึ้น การเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานมีความสำคัญต่อการมีสุขภาพและ
การมีพัฒนาการที่ดีดังนั้นนักเรียน จึงต้องดูแล
ตนเองให้มีการเจริญเติบโตตามวัย
ครอบครัวเป็นสังคมแรกของเราประกอบด้วย
พ่อแม่ลูกและญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มี
ความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน
การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายมี ๓
รูปแบบที่สำคัญ ได้แก่ การควบคุมการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ ขณะ
เคลื่อนที่และประกอบอุปกรณ์
เกมเป็นการเล่นที่มีกฎกติกาง่าย ๆ สร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมความสามัคคี
ในใหม่คณะและช่วยฝึกการเคลื่อนไหวในแบบ
ต่าง ๆ หลักการเลือกเล่นเกม ควรเลือกตาม
ความสนใจของผู้เล่น เหมาะสมกับอายุเพศ
ของตนเอง ใช้อุปกรณ์ ราคาไม่แพง มีกฎ
กติกา ที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถเล่นได้ครั้งละ
หลายๆ คน
การป้องกันโรค หมายถึงการกระทำใดๆ ของ
บุคคลทีช่ ่วยลดอัตราความเจ็บป่วยด้วย
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สามารถป้องกัน
ได้ รวมทั้งการควบคุมการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคจากแหล่งนำโรคหรือพาหะนำโรค การ
ป้องกันโรคจึงมีความสำคัญต่อการมีสุขภาพดี
และลดการเจ็บป่วยของบุคคล การติดต่อของ
โรคแบ่งได้ ๒ ลักษณะสำคัญ คือการติดต่อ
โดยตรงซึ่งเกิดจากการสัมผัสจับต้องกับ
ร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงและการติดต่อโดย
ทางอ้อม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ
ได้แก่ การติดต่อโดยอาศัยพาหะการติดต่อ
โดยอาศัยสั ตว์ เป็นพาหะและการติดต่อทาง
อากาศ
อุบัติเหตุหมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่
คาดคิด ทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการหรือ
เสียชีวิตและ เสียทรัพย์สิน บ้านของเราก็อาจ
เกิดอุบัติเหตุได้เราจึงต้องปฏิบัติตนเพื่อความ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๘
๑๐

๘

๑๕

๒๐

๓๐

๒๐

๒๐

๑๒

๑๐

๑๒

๑๕
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

ปลอดภัยเมื่ออยู่ที่บ้าน โดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุกชนิดอย่างระมัดระวัง จัดเก็บสิ่งของให้เป็น
ระเบียบ เมื่อพบเห็นพื้นบ้านลื่นก็ควรเช็ดให้
แห้ง ไม่เล่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีต่างๆ และ
ใช้ของมีคมอย่างระมัดระวัง
รวม

๘๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของ
ร่างกายและจิตใจ
ตามวัย

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
สาระที่ ๑ การ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ศาสน์ กษัตริย์
เจริญเติบโตและ
ร่างกายและจิตใจในช่วงอายุ ๙- ๑๒ ปี ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
พัฒนาการของมนุษย์
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
มาตรฐาน พ ๑.๑
อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
เข้าใจธรรมชาติของการ
ของร่างกายและจิตใจในช่วงอายุ ๙- ๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
๑๒ ปี
เป็นไทย
ของมนุษย์
๖. มีระเบียบวินัย
๒ อธิบาย
รู้อะไร
ความสำคัญของ
ความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและ ๗. มีความรับผิดชอบ/
กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
และข้อที่มีผลต่อ
และพัฒนาการ
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
สุขภาพ การ
ทำอะไรได้
เจริญเติบโตและ
อธิบายความสำคัญของกล้ามเนื้อ
พัฒนาการ
กระดูก และข้อที่มีผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
๓. อธิบายวิธีดูแล รู้อะไร
กล้ามเนื้อ กระดูก วิธีการดูแลกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
และข้อให้ทำงาน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างมี
ทำอะไรได้
ประสิทธิภาพ
อธิบายวิธีการดูแลกล้ามเนื้อ กระดูก
และข้อ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. อธิบาย
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
สาระที่ ๒ ชีวิตและ
คุณลักษณะของ
คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและ
ศาสน์ กษัตริย์
ครอบครัว
ความเป็นเพื่อน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ทำให้เกิด
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
มาตรฐาน พ ๒.๑
และสมาชิกที่ดีของ ความรักและความสามัคคี
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
เข้าใจและเห็นคุณค่า
ครอบครัว
ทำอะไรได้
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ตนเอง ครอบครัว
อธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อน ๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เพศศึกษาและมีทักษะใน
และสมาชิกที่ดีของครอบครัว
เป็นไทย
การดำเนินชีวิต
๖. มีระเบียบวินัย
๒. แสดงพฤติกรรม รู้อะไร
ที่เหมาะสมกับเพศ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตน ๗. มีความรับผิดชอบ/
ของตนตาม
ตามวัฒนธรรมไทย ทำให้เป็นที่ยอมรับ มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
วัฒนธรรมไทย
ของสังคม
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ทำอะไรได้
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
เพศของตนตามวัฒนธรรมไทย
๓. ยกตัวอย่าง
รู้อะไร
วิธีการปฏิเสธการ
วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็น
กระทำที่เป็น
อันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ
อันตรายและไม่
ทำให้เกิดความปลอดภัยในตนเอง
เหมาะสมในเรื่อง
ทำอะไรได้
เพศ
อธิบายและยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธ

367
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว
การออกกำลังกาย การ
เล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑
เข้าใจมีทักษะในการ
เคลื่อนไหว กิจกรรมทาง
กายการเล่นเกม และกีฬา

มาตรฐาน พ ๓.๒
รักการออกกำลังกาย การ
เล่นเกม และการเล่นกีฬา
ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ มีวินัยเคารพ
สิทธิกฎ กติกา มีน้ำใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา

ตัวชี้วัด
๑. ควบคุมตนเอง
เมื่อใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวใน
ลักษณะผสมผสาน
ได้ทั้งแบบอยู่กับที่
เคลื่อนที่ และใช้
อุปกรณ์ประกอบ

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
หลักและวิธีการควบคุมการใช้ทักษะ
การเคลื่อนไหว สามารถทำได้ทั้งแบบ
อยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบ
ทำอะไรได้
ควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบ
ผสมผสาน
๒.ฝึกกายบริหารท่า รู้อะไร
มือเปล่าประกอบ
หลักและวิธีการฝึกกายบริหารท่ามือ
จังหวะ
เปล่าประกอบจังหวะ
ทำอะไรได้
ฝึกปฏิบัติกายบริหารท่ามือเปล่า
ประกอบจังหวะ
๓. เล่นเกม
รู้อะไร
เลียนแบบและ
หลักและวิธีการเล่นเกมเลียนแบบและ
กิจกรรมแบบผลัด กิจกรรมแบบผลัด
ทำอะไรได้
เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบ
ผลัด
๔. เล่นกีฬาพื้นฐาน รู้อะไร
ได้อย่างน้อย ๑
การเล่นกีฬาพื้นฐานช่วยส่งเสริมการ
ชนิด
ออกกำลังกาย
ทำอะไรได้
เล่นกีฬาพื้นฐาน เช่น แชร์บอล
แฮนด์บอล ห่วงข้ามตาข่าย
๑. ออกกำลังกาย รู้อะไร
เล่นเกม และกีฬาที่ ๑. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการของ
ตนเองชอบและมี ตนเองในการออกกำลังกาย เล่นเกม
ความสามารถใน
เล่นกีฬาตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติที่
การวิเคราะห์ผล
ดีของผู้อื่น
พัฒนาการของ
๒. คุณค่าของการออกกำลังกาย เล่น
ตนเองตามตัวอย่าง เกม และเล่นกีฬาที่มีต่อสุขภาพ
และแบบปฏิบัติ
ทำอะไรได้
ของผู้อื่น
๑. ออกกำลังกาย เล่นเกมตาม
ความชอบของตนเอง และเล่นกีฬา
พื้นฐานร่วมกับผู้อื่น
๒. วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเอง
ในการออกกำลังกาย เล่นเกมและเล่น
กีฬาตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของ
คนอื่น
๒. ปฏิบัติตามกฎ รู้อะไร
กติกาการเล่นกีฬา การนำความรู้ ความเข้าใจเรื่อง กฎ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
พื้นฐาน ตามชนิด
กีฬาที่เล่น

สาระที่ ๔ การสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพและ
การป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑
เห็นคุณค่าและมีทักษะใน
การ สร้างเสริมสุขภาพการ
ดำรงสุขภาพการป้องกัน
โรคและ การสร้างเสริม
สมรรถภาพ เพื่อสุขภาพ

๑. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อม
กับสุขภาพ
๒. อธิบายสภาวะ
อารมณ์ ความรู้สึก
ที่มีผลต่อสุขภาพ

๓. วิเคราะห์ข้อมูล
บนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อการเลือกบริโภค
๔. ทดสอบและ
ปรับปรุง
สมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
สาระที่ ๕ ความปลอดภัย
ในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑
ป้องกันและหลีกเลี่ยง
ปัจจัย เสี่ยง พฤติกรรม
เสี่ยงต่อ สุขภาพ อุบัติเหตุ
การใช้ยา สารเสพติดและ
ความรุนแรง

๑. อธิบาย
ความสำคัญของ
การใช้ยาและใช้ยา
อย่างถูกวิธี
๒. แสดงวิธีปฐม
พยาบาลเมื่อได้รับ
อันตรายจากการใช้
ยาผิด สารเคมี
แมลงสัตว์กัดต่อย

ผลการวิเคราะห์
กติกาของกีฬาพื้นฐานอย่าง ชัดเจน
และนำไปใช้ในการเล่นได้อย่างถูกต้อง
ช่วยให้ประสบความสำเร็จ
ทำอะไรได้
เล่นกีฬาพื้นฐานโดยปฏิบัติตามกฎ
กติกา
รู้อะไร
การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะเป็น
ผลดีต่อสุขภาพผู้เรียน
ทำอะไรได้
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
รู้อะไร
สภาวะอารมณ์ และความรู้สึกที่มีผล
ต่อสุขภาพ
ทำอะไรได้
อธิบายสภาวะอารมณ์ ความรู้สึก เช่น
โกรธ เครียด เสียใจ เศร้าใจ วิตกกังวล
ฯลฯ ที่มีผลต่อสุขภาพทั้งทางบวกและ
ทางลบ
รู้อะไร
ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพมีประโยชน์ต่อการเลือกบริโภค
ทำอะไรได้
วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
รู้อะไร
หลักการและวิธีทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
ทำอะไรได้
ทดสอบสมรรถภาพทางกายและนำผล
การทดสอบไปปรับปรุง
รู้อะไร
การใช้ยาให้ถูกวิธีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง
ตระหนักและปฏิบัติอย่างถูกวิธี
ทำอะไรได้
อธิบายความสำคัญและหลักการใช้ยา
อย่างถูกวิธี
รู้อะไร
เมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด
สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อยและ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาต้องรีบทำ
การปฐมพยาบาล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้

369
สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
และการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา

ผลการวิเคราะห์

ทำอะไรได้
แสดงวิธีปฐมพยาบาล
- การใช้ยาผิด
- สารเคมี
- แมลงสัตว์กัดต่อย
- บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
๓. วิเคราะห์ผลเสีย รู้อะไร
ของการสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่และการดื่มสุราเป็นผลเสีย
และการดื่มสุรา ที่มี ต่อสุขภาพ
ต่อสุขภาพและการ ทำอะไรได้
ป้องกัน
อธิบายผลเสียของการสูบบุหรี่และการ
ดื่มสุราและแนวทางการป้องกัน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา พ ๑๔๑๐๑ รายวิชา สุขศึกษาฯ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๔/๑-๓

๒

ชีวิตและครอบครัว

พ ๒.๑ ป.๔/๑-๓

๓

การเคลื่อนไหว การออก พ ๓.๑ ป.๔/๑-๔
กำลังกาย การเล่นเกม
กีฬาไทย และกีฬาสากล

๔

การเคลื่อนไหว การออก พ ๓.๒ ป.๔/๑-๒
กำลังกาย การเล่นเกม
กีฬาไทย และกีฬาสากล

๕

การสร้างเสริมสุขภาพ
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค

พ ๔.๑ ป.๔/๑-๔

๖

ความปลอดภัยในชีวิต

พ ๕.๑ ป.๔/๑-๓

๑

สาระการเรียนรู้
การเจริญเติบโต หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านขนาดรูปร่างและปริมาณ พัฒนาการ
หมายถึงความเปลี่ยนแปลงความสามารถของ
ร่างกายในการทำหน้าที่ต่างจากง่ายไปสู่ความ
ซับซ้อนขึ้น การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ทางร่างกายของเด็กวัยเรียนยังคงเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ สัดส่วนทางร่างกายในส่วน
ศีรษะยังคงใหญ่กว่าส่วนลำตัวเมื่อเทียบตาม
สัดส่วน ลำตัว แขน ขายาวออกเด็กหญิงจะ
โตกว่าเด็กชายและมีฟันแท้ขึ้นแทนฟันน้ำนม
ชีวิตของเราจะต้องอยู่ร่วมกับบุคคลใน
โรงเรียน คือเพื่อน และบุคคลในครอบครัว
ได้แก่ พ่อ แม่พี่น้อง เราจึงตองเรียนรู้วิธีการ
ปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลดังกล่าวให้
เกิดความราบรื่นและมีความสุข
การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน เป็น
การเคลื่อนไหวร่างกายที่มีรูปแบบการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่การ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่และการ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์
กายบริหารมือเปล่าด้วยเพลง จะเน้น
แสดงออกถึงลักษณะของความเข้มแข็ง
นอกจากนี้จังหวะการเคลื่อนไหวมีความ
สม่ำเสมอ เป็นการฝึกระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อให้ทำงานสัมพันธ์กัน ทำให้
กล้ามเนื้อได้ทำงานโดยทั่วถึงและมีความหนัก
เบาเร็วช้าตามต้องการ มีคุณค่าทางด้านจิตใจ
สร้างความรักชาติ ควบคู่ไปกับการสร้างเสริม
ร่างกายให้แข็งแรง
สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา
ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ปัจจุบันสิ่งแวดล้อม
มีความ เสื่อมโทรมลงจนเกิดปัญหาต่างๆ
มากมายกับสิ่งแวดล้อม เพราะเราไม่ช่วยกัน
ดูแลรักษาส่งผลให้สุขภาพของเราไม่แข็งแรง
และมีโรคต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย หากต้องการ
ให้โลกน่าอยู่และปราศจากโลกภัย เราต้อง
ช่วยกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกับการ
ดูแลรักษาบ้านของเรา
การปฐมพยาบาล หมายถึงการให้ความ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๘
๑๐

๘

๑๕

๒๐

๓๐

๒๐

๒๐

๑๒

๑๐

๑๒

๑๕

371
หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือ
ผู้ป่วยอย่างกะทันหัน เพื่อลดอันตรายและ
บรรเทาอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยก่อนนำส่ง
แพทย์การปฐมพยาบาลจึงมีความสำคัญที่ทุก
คน ควรทราบเพราะการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี
จะช่วยรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้
รวม

๘๐

๑๐๐

372
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความสำคัญ
ของระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่ายที่มีผล
ต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโต และ
พัฒนาการ

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายมี
ความสำคัญและมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
ทำอะไรได้
อธิบายความสำคัญของระบบย่อย
อาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อ
สุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ
รู้อะไร
การดูแลระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ
ทำอะไรได้
อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ
รู้อะไร
สาระที่ ๒ ชีวิตและ ๑. อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทางเพศ และ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ครอบครัว
ปฏิบัติตนได้เหมาะสม
เพศ ควรดูแลตนเองและวางตัวให้
มาตรฐาน พ ๒.๑
เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย
เข้าใจและเห็น
ทำอะไรได้
คุณค่าตนเอง
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศวิธี
ครอบครัว
ดูแลตนเอง รวมทั้งการวางตัวที่
เพศศึกษาและมี
เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย
ทักษะในการดำเนิน
๒. อธิบายความสำคัญ
รู้อะไร
ชีวิต
ของการมีครอบครัวที่
ลักษณะครอบครัวที่อบอุ่นตาม
อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทย
ทำอะไรได้
อธิบายความสำคัญของการมี
ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
(ครอบครัวขยายและการนับถือญาติ)
๓. ระบุพฤติกรรมที่พึง
รู้อะไร
ประสงค์ และไม่พึง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึง
ประสงค์ในการแก้ไข
ประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความ
ปัญหาความขัดแย้งใน
ขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ทำอะไรได้
ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึง
ประสงค์
สาระที่ ๓ การ
๑. จัดรูปแบบการ
รู้อะไร
เคลื่อนไหว การ
เคลื่อนไหว แบบผสมผสาน วิธีการจัดรูปแบบการเคลื่อนไหว แบบ
ออกกำลังกาย
และควบคุมตนเองเมื่อใช้ ผสมผสาน และวิธีการควบคุมตนเองเมื่อ
การเล่นเกม กีฬา ทักษะการเคลื่อนไหว ตาม ใช้ทักษะการเคลื่อนไหว
สาระที่ ๑ การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของ
มนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑
เข้าใจธรรมชาติของ
การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของ
มนุษย์
๒. อธิบายวิธีดูแลระบบ
ย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
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ไทย และกีฬา
สากล
มาตรฐาน พ ๓.๑
เข้าใจ มีทักษะใน
การเคลื่อนไหว
กิจกรรมทางกาย
การเล่นเกม และ
กีฬา

มาตรฐาน พ ๓.๒
รักการออกกำลัง
กาย
การเล่นเกม และ
การเล่นกีฬาปฏิบัติ
เป็นประจำ

ตัวชี้วัด
แบบที่กำหนด

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทำอะไรได้
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๑. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ผสมผสาน
เป็นไทย
๒. ปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยู่กับ ๖. มีระเบียบวินัย
ที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบตาม ๗. มีความรับผิดชอบ/
แบบที่กำหนด
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๒. เล่มเกมนำไปสู่กีฬาที่
รู้อะไร
เลือกและกิจกรรมการ
วิธีการเล่มเกมนำไปสู่กีฬาและกิจกรรม ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
เคลื่อนไหวแบบผลัด
การเคลื่อนไหวแบบผลัดที่มีการตี เขี่ย
รับ-ส่ง สิง่ ของ ขว้าง และวิ่ง
ทำอะไรได้
ร่วมเล่นเกมและกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวแบบผลัด
๓. ควบคุมการเคลื่อนไหว รู้อะไร
ในเรื่องการรับแรง การใช้ การรับแรง การใช้แรง และความ
แรงและความสมดุล
สมดุลเป็นองค์ประกอบสำคัญของการ
ควบคุมการเคลื่อนไหว
ทำอะไรได้
ปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนไหว
๔. แสดงทักษะกลไกในการ รู้อะไร
ปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
หลักและวิธีการใช้ทักษะทางกลไกใน
และเล่นกีฬา
การปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา
ทำอะไรได้
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาที่ใช้
ทักษะทางกลไกล
๕. เล่นกีฬาไทย และกีฬา รู้อะไร
สากลประเภทบุคคลและ
วิธีการเล่นกีฬาไทย เช่น ตะกร้อวง วิ่ง
ประเภททีมได้
ชักธง และกีฬาสากล เช่น แบดมินตัน
อย่างละ ๑ ชนิด
ฟุตบอล ว่ายน้ำ ทั้งประเภทบุคคลและ
ประเภททีม
ทำอะไรได้
เข้าร่วมการเล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากล ประเภทบุคคลและประเภททีม
๖. อธิบายหลักการและเข้า รู้อะไร
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการ
อย่างน้อย ๑ กิจกรรม
ทำอะไรได้
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
๑. ออกกำลังกายอย่างมี รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
รูปแบบ เล่นเกมที่ใช้
หลักการและรูปแบบการออกกำลัง
ศาสน์ กษัตริย์
ทักษะการคิดและตัดสินใจ กาย
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๑. ออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๒. ร่วมเล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิดและ ๕. สะอาดสวยงาม/รักความ

374
สาระ/มาตรฐาน
อย่างสม่ำเสมอ
มีวินัยเคารพสิทธิ
กฎ
กติกา มีน้ำใจ
นักกีฬา
มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของ
การกีฬา

สาระที่ ๔ การ
สร้างเสริมสุขภาพ
สมรรถภาพและ
การป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑
เห็นคุณค่าและมี
ทักษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การ
ดำรงสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และ
การสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์
ตัดสินใจ เช่น เกมเบ็ดเตล็ดเกม
เลียนแบบ
๒. เล่นกีฬาที่ตนเองชอบ รู้อะไร
อย่างสม่ำเสมอ โดยสร้าง การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ทางเลือกในวิธีปฏิบัติของ ประเภทบุคคลและทีมที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างหลากหลาย ตนเอง
และมีน้ำใจนักกีฬา
ทำอะไรได้
สร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเล่น
กีฬาอย่างหลากหลายและการมีน้ำใจ
นักกีฬา
๓. ปฏิบัติตามกฎกติกา
รู้อะไร
การเล่นเกม กีฬาไทย
ความรู้ ความเข้าใจกฎกติกาของการ
และกีฬาสากล ตามชนิด เล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ตาม
กีฬาที่เล่น
ชนิดกีฬาที่เล่นอย่างชัดเจน
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตามกฎกติกา รวมทั้งวิธีการรุก
และวิธีป้องกันในระหว่างการเล่นกีฬา
๔. ปฏิบัติตนตามสิทธิของ รู้อะไร
ตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น วิธีการปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองไม่
และยอมรับในความ
ละเมิดสิทธิผู้อื่น ความแตกต่าง
แตกต่างระหว่างบุคคลใน ระหว่างบุคคล
การเล่นเกม และกีฬาไทย ทำอะไรได้
กีฬาสากล
๑. ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในการเล่นเกมและ
กีฬา
๒. ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการเล่นเกม กีฬาไทยและ
กีฬาสากล
๑. แสดงพฤติกรรมที่เห็น รู้อะไร
ความสำคัญของการปฏิบัติ ความสำคัญ รายละเอียดและวิธี
ตน
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
๒. ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อ รู้อะไร
ใช้สร้างเสริมสุขภาพ
แหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อ
ใช้สร้างเสริมสุขภาพ
ทำอะไรได้
นำข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ
๓. วิเคราะห์สื่อโฆษณาใน
การตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหาร และผลิตภัณฑ์

รู้อะไร
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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ตัวชี้วัด
สุขภาพอย่างมีเหตุผล

๔. ปฏิบัติตนในการป้องกัน
โรคที่พบบ่อยใน
ชีวิตประจำวัน

๕. ทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผล
การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย

สาระที่ ๕ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑
ป้องกันและ
หลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยง พฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ
อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และ
ความรุนแรง

๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้สารเสพ
ติด

๒. วิเคราะห์ผลกระทบ
ของการใช้ยา และสาร
เสพติด ที่มีผลต่อร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา
๓. ปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา
และหลีกเลี่ยงสารเสพติด

๔. วิเคราะห์อิทธิพลของ

ผลการวิเคราะห์
ทำอะไรได้
วิเคราะห์สื่อโฆษณาและระบุเหตุผล
ก่อนตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รู้อะไร
วิธีป้องกันโรคที่พบบ่อยใน
ชีวิตประจำวัน
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อย
ในชีวิตประจำวัน เช่น ไข้หวัด
ไข้เลือดออก
โรคผิวหนัง ฟันผุและโรคปริทันต์
ฯลฯ
รู้อะไร
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
ปรับปรุงตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
ทำอะไรได้
ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กาย
รู้อะไร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด
ทำอะไรได้
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
สารเสพติด ได้แก่
- ครอบครัว สังคม เพื่อน
- ค่านิยม ความเชื่อ
- ปัญหาสุขภาพ
- สื่อ ฯลฯ
รู้อะไร
การมีสุขภาพที่ดีควรหลีกเลี่ยงการใช้
ยาที่ไม่ถูกต้องและการใช้สารเสพติด
ทำอะไรได้
วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยาและ
สารเสพติด ที่มีผลต่อร่างกายจิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
รู้อะไร
การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและการหลีกเลี่ยงสารเสพติด
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการ
ใช้ยาและการหลีกเลี่ยงสารเสพติด
รู้อะไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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ตัวชี้วัด
สื่อที่มีต่อพฤติกรรม
สุขภาพ

๕. ปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
อันตรายจากการเล่นกีฬา

ผลการวิเคราะห์
สื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ทำอะไรได้
วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ เช่น อินเตอร์เน็ต
เกม ฯลฯ
รู้อะไร
การปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีช่วยป้องกัน
อันตรายจากการเล่นกีฬา
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตนในการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

377
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา พ ๑๕๑๐๑ รายวิชา สุขศึกษาฯ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๕/๑-๒

๒

ชีวิตและครอบครัว

พ ๒.๑ ป.๕/๑-๓

๓

การเคลื่อนไหว การออก พ ๓.๑ ป.๕/๑-๖
กำลังกาย การเล่นเกม
กีฬาไทย และกีฬาสากล

๔

การเคลื่อนไหว การออก พ ๓.๒ ป.๕/๑-๔
กำลังกาย การเล่นเกม
กีฬาไทย และกีฬาสากล

๕

การสร้างเสริมสุขภาพ
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค

๑

พ ๔.๑ ป.๕/๑-๕

สาระการเรียนรู้
โครงสร้างของระบบย่อยอาหารประกอบด้วย
อวัยวะที่สำคัญได้แก่ ปาก หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร ตับ ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่
ทำงานร่วมกันเป็นระบบย่อยอาหาร โดยปาก
จะมีต่อมน้ำลายซึ่งสร้างน้ำลาย และเอนไซม์
ในน้ำลายที่ช่วยในการย่อยอาหาร ส่วนหลอด
อาหารจะมีกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการหดตว
และคลายตัวเพื่อให้ อาหารเคลื่อนที่ผ่าน
หลอดอาหารลงไปในกระเพาะอาหาร โดย
กระเพาะอาหารจะเป็นที่รวมอาหารที่
รับประทานเข้าไปและมีน้ำย่อยทำหน้าที่ย่อย
อาหารให้มีขนาดเล็กลง
ครอบครัวไทยในอดีตมักมีลักษณะเป็น
ครอบครัวขยายซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่โดย
ครอบครัวหนึ่งมีทั้งพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตายาย
และญาติพี่น้องอื่นๆ อาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งส่วน
ใหญ่ครอบครัวขยายจะพบมากในชนบท แต่
ในปัจจุบันพบครอบครัวที่มีลักษณะเป็น
ครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขนาดเล็กเพิ่ม
มากขึ้น คือ สมาชิกในครอบครัวมีเฉพาะพ่อ
แม่ลูกอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยแยกออกมาจาก
ญาติพี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวเดี่ยวพบได้
มากในสังคมเมือง
ทักษะกลไก หมายถึงความสามารถในการ
เคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพของ บุคคลซึง่ ทักษะกลไกในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาที่
สำคัญ ได้แก่ ความคล่องแคล่วว่องไวการ ทรง
ตัว การประสานสัมพันธั พลังกล้ามเนื้อเวลา
ปฏิกิริยาตอบสนองและความเร็ว
กรีฑาประเภทลู่เป็นกรีฑาที่เล่นหรือแข่งขันอยู่
บนลู่วิ่งหรือทางวิ่งได้แก่ การวิ่งระยะสั้น การ
วิ่งระยะกลาง การวิ่งระยะไกลการวิ่งผลัด
และการวิ่งข้ามรั้ว
ข่าวสารสุขภาพ หมายถึงข่าวหรือขอความ
เกี่ยวกับสุขภาพที่ต้องการประชาสัมพันธ์หรือ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลที่เกี่ยวของหรือ
บุคคลอื่นๆ ที่สนใจ ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เป็น

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๘
๑๐

๘

๑๕

๒๐

๓๐

๒๐

๒๐

๑๒

๑๐
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หน่วยที่

๖

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ความปลอดภัยในชีวิต

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

พ ๕.๑ ป.๕/๑-๕

รวม

สาระการเรียนรู้
แหล่งข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ผู้ที่เกี่ยวของหรือ
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้
หลากหลายแนวทาง เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์
หนังสือวารสาร โทรทัศน์ วิทยุหรือที่
หน่วยงานโดยตรง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด ได้แก้
ครอบครัว เพื่อน สังคม ปัญหาสุขภาพ และ
สื่อ ผลกระทบของการใช้ยาไม่ ถูกวิธีที่มีต่อ
ร่างกายเช่น อาการดื้อยา ต่อจิตใจเช่น การ
ติดยาหรืออาการทางจิต ต่อสังคม เช่น การ
ก่อปัญหาอาชญากรรม และต่อสติปัญญา เช่น
การทำงานของสมองลดลง

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๑๒

๑๕

๘๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
๑. อธิบาย
สาระที่ ๑ การ
ความสำคัญของ
เจริญเติบโตและ
ระบบสืบพันธุ์
พัฒนาการของมนุษย์
ระบบไหลเวียน
มาตรฐาน พ ๑.๑
โลหิตและระบบ
เข้าใจธรรมชาติของการ
หายใจ ที่มีผลต่อ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ สุขภาพ การ
ของมนุษย์
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการ

สาระที่ ๒ ชีวิตและ
ครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑
เข้าใจและเห็นคุณค่า
ตนเอง ครอบครัว
เพศศึกษาและมีทักษะใน
การดำเนินชีวิต

สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว
การออกกำลังกาย การ
เล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑
เข้าใจ มีทักษะในการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต
ศาสน์ กษัตริย์
และระบบหายใจ เป็นระบบที่มี
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ความสำคัญต่อสุขภาพการเจริญเติบโต ๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
และพัฒนาการ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ทำอะไรได้
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ เป็นไทย
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ๖. มีระเบียบวินัย
ที่มีผลต่อสุขภาพ
๗. มีความรับผิดชอบ/
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๒. อธิบายวิธีการ รู้อะไร
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ดูแลรักษาระบบ
การดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบ
สืบพันธุ์ ระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจให้
ไหลเวียนโลหิต
ทำงานตามปกติ
และระบบหายใจ ทำอะไรได้
ให้ทำงานตามปกติ อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
ให้ทำงานตามปกติ
๑. อธิบาย
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ความสำคัญของ
ความสำคัญของการสร้างและรักษา ศาสน์ กษัตริย์
การสร้างและรักษา สัมพันธภาพกับผู้อื่นและปัจจัยที่ช่วย ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
สัมพันธภาพกับ
ให้การทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จ ๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ผู้อื่น
ทำอะไรได้
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๑. อธิบายความสำคัญของการสร้าง
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
และรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
เป็นไทย
๒. ระบุปัจจัยที่ช่วยให้การทำงานกลุ่ม ๖. มีระเบียบวินัย
ประสบความสำเร็จ
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๒. วิเคราะห์
รู้อะไร
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
พฤติกรรมเสี่ยงที่ พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมี
อาจนำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการ ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
เพศสัมพันธ์ การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ติดเชื้อเอดส์ และ ทำอะไรได้
การตั้งครรภ์ก่อน
วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงและแนว
วัยอันควร
ทางการป้องกัน
๑. แสดงทักษะการ
เคลื่อนไหวร่วมกับ
ผู้อื่นในลักษณะ
แบบผลัดและแบบ
ผสมผสานได้
ตามลำดับทั้งแบบ

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะ
แบบผลัดและแบบผสมผสานทั้งแบบ
อยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ รวมทั้งการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
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สาระ/มาตรฐาน
เคลื่อนไหว กิจกรรมทาง
กายการเล่นเกม และกีฬา

มาตรฐาน พ ๓.๒
รักการออกกำลังกาย การ
เล่นเกม และการเล่นกีฬา
ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง

ตัวชี้วัด
อยู่กับที่ เคลื่อนที่
และใช้อุปกรณ์
ประกอบ และการ
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
๒. จำแนกหลักการ
เคลื่อนไหวในเรื่อง
การรับแรง การใช้
แรง และความสมดุล
ในการเคลื่อนไหว
ร่างกายในการเล่น
เกม เล่นกีฬา และ
นำผลมาปรับปรุง
เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของ
ตนและผู้อื่น
๓. เล่นกีฬาไทย
กีฬาสากลประเภท
บุคคลและประเภท
ทีมได้อย่างละ ๑
ชนิด

ผลการวิเคราะห์
ทำอะไรได้
แสดงทักษะการเคลื่อนไหว

รู้อะไร
หลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง
การใช้แรง และความสมดุลในการ
เคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม เล่น
กีฬา
ทำอะไรได้
๑. จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่อง
การรับแรง การใช้แรงและความสมดุล
๒. ปรับปรุงวิธีการเล่นเกม เล่นกีฬา
ตามลักษณะการเคลื่อนไหว
รู้อะไร
หลักและวิธีการเล่นกีฬาไทย กีฬา
สากล ประเภทบุคคลและประเภททีม
ทำอะไรได้
เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภท
บุคคลและประเภท
๔. ใช้ทักษะกลไก
รู้อะไร
เพื่อปรับปรุงเพิ่มพูน ข้อมูลด้านทักษะกลไกมีประโยชน์ใน
ความสามารถของ การปรับปรุงและเพิ่มพูนความสามารถ
ตนและผู้อื่นในการ ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่น
เล่นกีฬา
กีฬา
ทำอะไรได้
นำข้อมูลด้านทักษะกลไกมาใช้ในการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มพูนความสามารถใน
การปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่น
กีฬา
๕. ร่วมกิจกรรม
รู้อะไร
นันทนาการอย่าง ความรู้และหลักการที่ได้จากการเข้า
น้อย ๑ กิจกรรม
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ จะเป็นฐาน
แล้วนำความรู้และ การศึกษาหาความรู้ในเรื่องอื่น ๆ
หลักการ ที่ได้ไปใช้ ทำอะไรได้
เป็นฐานการศึกษา นำความรู้และหลักการของกิจกรรม
หา ความรู้เรื่องอื่น นันทนาการไปใช้เป็นฐานในการศึกษา
ๆ
หาความรู้ในเรื่องที่สนใจ
๑. อธิบาย
รู้อะไร
ประโยชน์และ
ประโยชน์และหลักการออกกำลังกาย
หลักการออกกำลัง เพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและ
กายเพื่อสุขภาพ
การสร้างเสริมบุคลิกภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ

381
สาระ/มาตรฐาน
สม่ำเสมอ มีวินัยเคารพ
สิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน และชื่นชม ใน
สุนทรียภาพของการกีฬา

ตัวชี้วัด
สมรรถภาพทาง
กายและการสร้าง
เสริมบุคลิกภาพ
๒. เล่นเกมที่ใช้
ทักษะการวางแผน
และสามารถ
เพิ่มพูนทักษะการ
ออกกำลังกายและ
เคลื่อนไหวอย่าง
เป็นระบบ

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทำอะไรได้
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
อธิบายประโยชน์และหลักการออก
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
กำลังกายเพื่อสุขภาพ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
รู้อะไร
วิธีการเล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผน ๗. มีความรับผิดชอบ/
และการเพิ่มพูนทักษะการออกกำลัง มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
กายและเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ทำอะไรได้
๑. เล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผน
๒. เพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกาย
และการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ
เล่นกีฬาที่ตนเอง
รู้อะไร
ชื่นชอบและ
การเล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ และ
สามารถประเมิน
วิธีการประเมินทักษะการเล่นของ
ทักษะการเล่นของ ตนเองเป็นประจำ
ตนเป็นประจำ
ทำอะไรได้
๑. เล่นกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีมที่ชื่นชอบ
๒. ประเมินทักษะการเล่นกีฬาของ
ตนเอง
๔. ปฏิบัติตามกฎ รู้อะไร
กติกา ตามชนิด
กฎ กติกา ในการเล่นกีฬา และความ
กีฬาที่เล่น โดย
ปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นใน
คำนึงถึงความ
ระหว่างการเล่นกีฬา
ปลอดภัยของ
ทำอะไรได้
ตนเองและผู้อื่น
ปฏิบัติตามกฎ กติกาในการเล่นกีฬา
ไทยและสากล ในขณะเล่นและ
คำนึงถึงความปลอดภัย
๕. จำแนกกลวิธี
รู้อะไร
การรุก การป้องกัน กลวิธีการรุกและการป้องกันในการ
และนำไปใช้ในการ เล่นกีฬา
เล่นกีฬา
ทำอะไรได้
จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและ
นำไปใช้ในการเล่นกีฬา
๖. เล่นเกมและ
รู้อะไร
กีฬา ด้วยความ
การเล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคี
สามัคคีและมีน้ำใจ มีน้ำใจนักกีฬา
นักกีฬา
ทำอะไรได้
สร้างความสามัคคีและความมีน้ำใจ
นักกีฬาในการเล่นเกมและกีฬา
สาระที่ ๔ การสร้างเสริม ๑. แสดงพฤติกรรม รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
สุขภาพ สมรรถภาพและ ในการป้องกันและ ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
ศาสน์ กษัตริย์
การป้องกันโรค
แก้ไขปัญหา
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

382
สาระ/มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน พ ๔.๑
สิ่งแวดล้อมที่มี
เห็นคุณค่าและมีทักษะใน ผลต่อสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ดำรงสุขภาพ การป้องกัน
โรค และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
๒. วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิด
จากการระบาดของ
โรคและเสนอแนว
ทางการป้องกัน
โรคติดต่อสำคัญที่
พบในประเทศไทย

ผลการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
ทำอะไรได้
อธิบายความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
และแสดงพฤติกรรมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ
รู้อะไร
โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย
ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดและ
แนวทางการป้องกัน
ทำอะไรได้
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
ระบาดของโรคและเสนอแนวทางการ
ป้องกันโรคติดต่อที่พบในประเทศไทย
๓. แสดงพฤติกรรม รู้อะไร
ที่บ่งบอกถึงความ พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบ
รับผิดชอบต่อ
ต่อสุขภาพของส่วนรวม
สุขภาพของ
ทำอะไรได้
ส่วนรวม
แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม

รู้อะไร
วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายและนำ
ผลมาสร้างเสริมและปรับปรุงเพื่อ
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ทำอะไรได้
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นำผลมาสร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกาย
สาระที่ ๕ ความปลอดภัย ๑. วิเคราะห์
รู้อะไร
ในชีวิต
ผลกระทบจาก
ลักษณะและผลกระทบจากความ
มาตรฐาน พ ๕.๑
ความรุนแรงของ
รุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย
ป้องกันและหลีกเลี่ยง
ภัยธรรมชาติที่มีต่อ จิตใจ และสังคม
ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ร่างกาย จิตใจ และ ทำอะไรได้
ต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การ สังคม
วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรง
ใช้ยา สารเสพติด และ
ของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ
ความรุนแรง
สังคม
๒. ระบุวิธีปฏิบัติ
รู้อะไร
ตนเพื่อความ
ขั้นตอนในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องทำ
ปลอดภัยจาก
ให้เกิดความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ทำอะไรได้
ระบุวิธีปฏิบัติตนตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
เพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๔.สร้างเสริมและ
ปรับปรุง
สมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
๓. วิเคราะห์สาเหตุ
ของการติดสารเสพติด
และชักชวนให้ผู้อื่น
หลีกเลี่ยงสารเสพติด

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
สารเสพติดเป็นอันตรายต่อชีวิต จึง
ต้องหลีกเลี่ยงและชักชวนให้ผู้อื่น
หลีกเลี่ยงด้วย
ทำอะไรได้
วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด
และใช้เหตุผลชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยง
สารเสพติด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

384
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา พ ๑๖๑๐๑ รายวิชา สุขศึกษาฯ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๖/๑-๒

๒

ชีวิตและครอบครัว

พ ๒.๑ ป.๖/๑-๒

๓

การเคลื่อนไหว การออก พ ๓.๑ ป.๖/๑-๕
กำลังกาย การเล่นเกม
กีฬาไทย และกีฬาสากล

๔

การเคลื่อนไหว การออก พ ๓.๒ ป.๖/๑-๖
กำลังกาย การเล่นเกม
กีฬาไทย และกีฬาสากล

๕

การสร้างเสริมสุขภาพ

๑

พ ๔.๑ ป.๖/๑-๔

สาระการเรียนรู้
ร่างกายของคนเราประกอบด้วยอวัยวะ
หลายๆ อวัยวะที่ทำงานร่วมกันเป็นระบบ โดย
แบ่งระบบ ออกเป็นหลายระบบด้วยกัน
อย่างไรก็ตามการที่คนเราจะมีสุขภาพที่ดีและ
ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเป็นปกติ ระบบใน
ร่างกายจะต้องทำหน้าที่ประสานกันด้วยดี ถ้า
ระบบใดทำงานผิดปกติ ไปย่อมทำให้ ระบบ
อื่นมีความผิดปกติเกิดขึ้นด้วย การเรียนรู้และ
ทำความเข้าใจถึงความสำคัญตลอดจนวิธีการ
ดูแลรักษาระบบใน ร่างกายอย่างถูกต้อง
เหมาะสม จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้ระบบ
ต่างๆ ทำงานให้เป็นปกติ
สัมพันธภาพ หมายถึง การสร้างความผูกพัน
ด้วยการกระทำและการสื่อสารระหว่างบุคคล
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันกับ
เพื่อน เราทุกคนต้องมีเพื่อน เช่น เพื่อนบ้าน
เพื่อนที่โรงเรียนการสร้างสัมพันธภาพที่
เหมาะสมกับเพื่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะ
เพื่อนจะเข้ามามีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกับเรา
กายบริหารประกอบเพลง เป็นการผสมผสาน
การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ท่ากายบริหาร
ประกอบเพลงทั้งเพลงตามสมัยและเพลงที่
กำหนดการบริหารร่างกายมีหลายลักษณะ
หลายรูปแบบ อาจจะบริหารด้วยท่ามือเปล่า
หรือมีเครื่องมือประกอบก็ได้และการใช้
จังหวะดนตรีประกอบช่วยให้ จังหวะการ
เคลื่อนไหวมีความสม่ำเสมอ เป็นการฝึก
ประสาทและกล้ามเนื้อให้มีความสัมพันธ์กัน
การสร้างเสริมกำลังของกล้ามเนื้อทำได้ หลาย
วิธีตัวอย่างของกิจกรรม เช่น การโยนลูกบอล
ขึ้นลงในแนวดิ่ง เป็นต้น ตัวอย่าง กิจกรรม
สร้างเสริมเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง เช่น การ
ใช้ไม้ บรรทัดวัดปฏิกิริยาตอบสนอง การ
เคลื่อนที่ ไปตามทิศทางของลูกบอลเป็นต้น
และตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมความเร็วเช่น
การวิ่งเร็ว ๕๐ เมตร
สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่การที่เรา

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๘
๑๐

๘

๑๕

๒๐

๓๐

๒๐

๒๐

๑๒

๑๐
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หน่วยที่

๖

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ความปลอดภัยในชีวิต

พ ๕.๑ ป.๖/๑-๓

จะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็
ควรอยู่ในสภาพที่ดีด้วยเราจึงควรศึกษาและ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและ
ปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพเพื่อที่เรา
จะได้รู้จักวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิง่ ที่
ทำให้ สุขภาพ ของเราเสื่อมโทรมลง
ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายต่างๆ ที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย์กรมอุตุนิยมวิทยา ได้
แบ่งภัยธรรมชาติ ออกเป็น ๘ ลักษณะได้แก่
วาตภัย อุทกภัย คลื่นสึนามิ ภัยแล้ง พายุฝน
ฟ้าคะนอง แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหวและคลื่น
พายซัดฝั่ง

รวม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๑๒

๑๕

๘๐

๑๐๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ตามจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ศ ๑.๒
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ตัวชี้วัด
๑.อภิปรายเกี่ยวกับ
รูปร่าง ลักษณะ
และขนาดของสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว ใน
ธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ลักษณะขนาดรูปร่างสิ่งของใน
ศาสน์ กษัตริย์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
พูดและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
รูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆ ๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
รอบตัว ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
เป็นไทย
สร้างขึ้น โดยมี ข้อเท็จจริง
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
๒.บอกความรู้สึกที่ รู้อะไร
มีต่อธรรมชาติ และ ลักษณะของธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
สิ่งแวดล้อมรอบตัว รอบตัว
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ทำอะไรได้
บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
๓.มีทักษะพื้นฐาน รู้อะไร
ในการใช้วัสดุ
วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาสร้างงานทัศนศิลป์
อุปกรณ์สร้างงาน อย่างมีประสิทฺธิภาพได้
ทัศนศิลป์
ทำอะไรได้
ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์
๔.สร้างงาน
รู้อะไร
ทัศนศิลป์โดยการ
วิธีการใช้สีสร้างงานทัศนศิลป์ด้วย
ทดลองใช้สี ด้วย
เทคนิคอย่างง่าย
เทคนิคง่าย ๆ
ทำอะไรได้
สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี
ด้วยเทคนิคง่าย ๆ
๕.วาดภาพระบาย รู้อะไร
สีภาพธรรมชาติ
วิธีการวาดภาพระบายสีทีรู้สึกต่อ
ตามความรู้สึกของ ธรรมชาติ
ตนเอง
ทำอะไรได้
ทำอะไรได้
วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความรู้สึกของตนเอง
๑.ระบุงาน
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ทัศนศิลป์ใน
ประเภทของงานทัศนศิลป์ ใน
ศาสน์ กษัตริย์
ชีวิตประจำวัน
ชีวิตประจำวัน
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
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สาระ/มาตรฐาน
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล

ตัวชี้วัด

สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑
เข้าใจและแสดงออกทาง
ดนตรีอย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อ
ดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน

๑.รู้ว่าสิ่งต่างๆ
สามารถก่อกำเนิด
เสียงที่แตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
ลักษณะความแตกต่างของเสียง
ทำอะไรได้
สามารถก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน
จากสิ่งต่างๆ
๒.บอกลักษณะของ รู้อะไร
เสียงดัง-เบา และ ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความ
ความช้า- เร็วของ ช้า- เร็วของจังหวะ
จังหวะ
ทำอะไรได้
บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา และ
ความช้า- เร็วของจังหวะ
๓.ท่องบทกลอน
รู้อะไร
ร้องเพลงง่าย ๆ
บทกลอนและการร้องเพลง
ทำอะไรได้
ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ
๔.มีส่วนร่วมใน
รู้อะไร
กิจกรรมดนตรี
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี
อย่างสนุกสนาน
ทำอะไรได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่าง
สนุกสนาน
๕.บอกความ
รู้อะไร
เกี่ยวข้องของเพลง ลักษณะของเพลงที่ใช้ในใน
ที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
ชีวิตประจำวัน
ทำอะไรได้
บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ศ ๒.๒
๑.เล่าถึงเพลงใน
รู้อะไร
เข้าใจความสัมพันธ์
ท้องถิ่น
ลักษณะเพลงท้องถิ่น
ระหว่างดนตรี
ทำอะไรได้
ประวัติศาสตร์ และ
เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
๒.ระบุสิ่งที่ชื่นชอบ รู้อะไร
ของดนตรีที่เป็นมรดกทาง ในดนตรีท้องถิ่น
ลักษณะเพลงท้องถิ่นที่ชอบ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ทำอะไรได้
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
ระบุสิ่งทีช่ ื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น
สากล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

388
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑
เข้าใจ และแสดงออกทาง
นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ศ ๓.๒
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและ
สากล

ตัวชี้วัด
๑.เลียนแบบการ
เคลื่อนไหว

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
การเลียนแบบและการเคลื่อนไหว
ศาสน์ กษัตริย์
ทำอะไรได้
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
เลียนแบบการเคลื่อนไหว
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
๒.แสดงท่าทางง่าย รู้อะไร
เป็นไทย
ๆ เพื่อสื่อ
วิธีการแสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อสื่อ
๖. มีระเบียบวินัย
ความหมาย แทน ความหมาย แทนคำพูด
๗. มีความรับผิดชอบ/
คำพูด
ทำอะไรได้
แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อสื่อความหมาย มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
แทนคำพูด
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑.ระบุ และเล่น
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
การละเล่นของ
ลักษณะการละเล่นเด็กไทย
ศาสน์ กษัตริย์
เด็กไทย
ทำอะไรได้
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย ๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๒.บอกสิ่งที่ตนเอง รู้อะไร
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ชอบในการแสดง ลักษณะสิ่งทีช่ อบและการแสดง
เป็นไทย
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์
๖. มีระเบียบวินัย
ทำอะไรได้
๗. มีความรับผิดชอบ/
บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดง
มุ่งมั่นในการทำงาน
นาฏศิลป์
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๑๑๑๐๑ รายวิชา ศิลปะ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๘๐ ชั่วโมง

๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
พื้นฐานทางทัศนศิลป์

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๑/๒-๓

๒

งานปั้น

ศ ๑.๑ ป.๑/๓

๓

งานพิมพ์

ศ ๑.๑ ป.๑/๔

๔

ออกแบบสร้างสรรค์วัสดุ ศ ๑.๑ ป.๑/๕

๕

ศิลปะท้องถิ่น

หน่วยที่

ศ ๑.๒ ป.๑/๑-๒

รวม

สาระการเรียนรู้
การถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ความความคิดสร้างสรรค์
ด้วยการใช้ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ
เป็นพื้นฐานที่สำคัญในงานศิลปะ
การนำวัสดุที่มีความเหนียว คงรูปได้
มาสร้างสรรค์งานด้วยวิธีการบีบนวด พอก
โปะ โดยใช้หลักการเพิ่มให้เป็นรูปร่างรูปทรงที่
ต้องการ
การสร้างสรรค์งานศิลปะ
จากแม่พิมพ์ธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์
ความคิด จินตนาการสามารถถ่ายทอดโดย
การประดิษฐ์คิดค้น ทดลอง การนำวัสดุต่างๆ
มาสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางศิลปะการ
ฉีก ตัด ปะ ติด ระบาย เป็นวิธีการสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดความคิดจินตนาการ
โดยหลักการจัดองค์ประกอบจะช่วยให้ได้
ผลงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์เป็นการใช้วัสดุ
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
งานศิลปะที่มีเฉพาะพื้นที่
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการใช้สอยและความ
สวยงาม โดยการผสมผสานอยู่ใน
ชีวิตประจำวัน

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๘
๒๐

๑๕

๑๐

๑๕

๑๐

๒๐

๒๐

๑๒

๒๐

๘๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ตามจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด
๑.บรรยายรูปร่าง
รูปทรงที่พบใน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ลักษณะของทัศนธาตุและหลักการ
ศาสน์ กษัตริย์
ออกแบบทีปรากฏจากสิ่งแวดล้อมและ ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ธรรมชาติ
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ทำอะไรได้
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติ
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
และสิ่งแวดล้อม
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๒. ระบุทัศนธาตุที่ รู้อะไร
๗. มีความรับผิดชอบ/
อยู่ในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของทัศนธาตุ ใน
มุ่งมั่นในการทำงาน
และงานทัศนศิลป์ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
โดยเน้นเรื่องเส้น สี ทำอะไรได้
รูปร่าง และรูปทรง ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และ ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
งานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี
รูปร่าง และรูปทรง
๓.สร้างงาน
รู้อะไร
ทัศนศิลป์ต่าง ๆ
รู้จักการใช้รูปร่าง รูปทรงในทัศนธาตุ
โดยใช้ทัศนธาตุที่ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์
เน้นเส้น รูปร่าง
ทำอะไรได้
สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศน
ธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง
๔.มีทักษะพื้นฐาน รู้อะไร
ในการใช้วัสดุ
วิธีการใช้วัสดุพื้นฐานในการสร้างงาน
อุปกรณ์ สร้างงาน ทัศนศิลป์ ๓ มิติ
ทัศนศิลป์ ๓ มิติ
ทำอะไรได้
ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ
๕.สร้างภาพปะติด รู้อะไร
โดยการตัดหรือฉีก วิธีการปะติด ฉีด ตัด กระดาษ
กระดาษ
ทำอะไรได้
สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีก
กระดาษ
๖.วาดภาพเพื่อ
รู้อะไร
ถ่ายทอดเรื่องราว
วิธีการวาดภาพและการมีปฏิสัมพันธ์
เกี่ยวกับครอบครัว กับครอบครัวตนเองและเพื่อนบ้าน
ของตนเองและ
ทำอะไรได้
เพื่อนบ้าน
วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน
๗.เลือกงาน
รู้อะไร
ทัศนศิลป์ และ
ลักษณะที่มองเห็นและเรื่องราวของ
บรรยายถึงสิ่งที่
งานทัศนศิลป์
มองเห็น รวมถึง
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เนื้อหาเรื่องราว
๘.สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์เป็น
รูปแบบงาน
โครงสร้าง
เคลื่อนไหว

มาตรฐาน ศ ๑.๒
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล

๑.บอกความสำคัญ
ของงานทัศนศิลป์ที่
พบเห็นใน
ชีวิตประจำวัน

สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑
เข้าใจและแสดงออกทาง
ดนตรีอย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อ
ดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน

๑.จำแนก
แหล่งกำเนิดของ
เสียงที่ได้ยิน

๒.อภิปรายเกี่ยวกับ
งานทัศนศิลป์
ประเภทต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่นโดยเน้นถึง
วิธีการสร้างงาน
และวัสดุอุปกรณ์ ที่
ใช้

๒.จำแนกคุณสมบัติ
ของเสียง สูง- ต่ำ ,
ดัง-เบา ยาว-สั้น
ของดนตรี
๓.เคาะจังหวะหรือ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาของเพลง
๔.ร้องเพลงง่ายๆที่
เหมาะสมกับวัย

ผลการวิเคราะห์
ทำอะไรได้
เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่ง
ที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว
รู้อะไร
วิธีการทำงานทัศนศิลป์โครงสร้าง
เคลื่อนไหว
ทำอะไรได้
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบ
งานโครงสร้างเคลื่อนไหว
รู้อะไร
ลักษณะความสำคัญของงานทัศนศิลป์
ในชีวิตประจำวัน
ทำอะไรได้
บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่
พบเห็นในชีวิตประจำวัน
รู้อะไร
วิธีการสร้างงานและการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และความเป็นมาในงาน
ทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น
ทำอะไรได้
อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึง
วิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้
รู้อะไร
ลักษณะแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน
ทำอะไรได้
จำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน
รู้อะไร
ประเภทของคุณสมบัติของเสียง
ทำอะไรได้
จำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,
ดัง-เบา ยาว-สั้น ของดนตรี
รู้อะไร
ลักษณะจังหวะหรือเคลื่อนไหวและที่
สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง
ทำอะไรได้
เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง
รู้อะไร
วิธีการร้องเพลงง่ายๆที่เหมาะสมวัย
ทำอะไรได้
ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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๕.บอกความหมาย
และความสำคัญ
ของเพลงที่ได้ยิน

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
ลักษณะหมาย ความสำคัญของเพลงที่
ได้ยิน
ทำอะไรได้
บอกความหมายและความสำคัญของ
เพลงที่ได้ยิน
มาตรฐาน ศ ๒.๒
๑.บอก
รู้อะไร
เข้าใจความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ของ ลักษณะความสัมพันธ์ของเสียงร้อง
ระหว่างดนตรี
เสียงร้อง เสียง
เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ และ
เครื่องดนตรีใน
โดยใช้คำง่าย ๆ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
เพลงท้องถิ่น โดย ทำอะไรได้
ของดนตรีที่เป็นมรดกทาง ใช้คำง่าย ๆ
ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่อง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้คำง่าย ๆ
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ ๒.แสดงและเข้า
รู้อะไร
สากล
ร่วมกิจกรรมทาง วิธีการแสดงดนตรีท้องถิ่น การเข้าร่วม
ดนตรีในท้องถิ่น
กิจกรรม
ทำอะไรได้
แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี
ในท้องถิ่น
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
๑.เคลื่อนไหวขณะ รู้อะไร
มาตรฐาน ศ ๓.๑
อยู่กับที่และ
ลักษณะการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่
เข้าใจ และแสดงออกทาง เคลื่อนที่
และเคลื่อนที่
นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์
ทำอะไรได้
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด ๒.แสดงการ
รู้อะไร
ความรู้สึก ความคิดอย่าง เคลื่อนไหวที่
วิธีการแสดงการเคลื่อนไหว ลักษณะ
อิสระ ชื่นชม และ
สะท้อนอารมณ์ของ การสะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่าง
ประยุกต์ใช้ใน
ตนเองอย่างอิสระ อิสระ
ชีวิตประจำวัน
ทำอะไรได้
แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์
ของตนเองอย่างอิสระ
๓.แสดงท่าทาง
รู้อะไร
เพื่อสื่อความหมาย วิธีการแสดงท่าทาง วิธีสื่อความหมาย
แทนคำพูด
แทนคำพูด
ทำอะไรได้
แสดงท่าทาง เพื่อสื่อความหมายแทน
คำพูด
๔.แสดงท่าทาง
รู้อะไร
ประกอบจังหวะ
วิธีการแสดงท่าทางประกอบจังหวะ
อย่างสร้างสรรค์
อย่างสร้างสรรค์
ทำอะไรได้
แสดงท่าทางประกอบจังหวะ อย่าง
สร้างสรรค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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๕.ระบุมารยาทใน
การชมการแสดง

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
ลักษณะมารยาทในการชมการแสดง
ทำอะไรได้
ระบุมารยาทในการชมการแสดง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

394
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๑๒๑๐๑ รายวิชา ศิลปะ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
พื้นฐานงานศิลป์

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๒/๑
ป.๒/๖-๗

๒

สนุกกับงานปั้น

ศ ๑.๑ ป.๒/๒

๓

ภาพพิมพ์แสนสนุก

ศ ๑.๑ ป.๒/๓

๔

ศิลปะกับ
การเคลื่อนไหว

ศ ๑.๑ ป.๒/๔-๕
ป.๒/๘

๕

ทัศนศิลป์
กับประเพณี

ศ ๑.๒ ป.๒/๑-๒

รวม

สาระการเรียนรู้
ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และการจัด
องค์ประกอบเป็นพื้นฐาน
ในงานศิลปะการสร้างสรรค์
โดยการนำทัศนธาตุในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาจัดองค์ประกอบ เป็นการ
ถ่ายทอดความคิด จิตนาการด้วยกระบวนการ
ทางศิลปะ
การนำวัสดุที่มีความเหนียว
คงรูปได้มาสร้างสรรค์งานด้วยวิธีการบีบ นวด
พอก โปะ โดยใช้หลักการเพิ่มและลด ให้เป็น
รูปร่างรูปทรงตามต้องการ
การสร้างสรรค์งานศิลปะ
จากแม่พิมพ์ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์
โดยใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์
งานสร้างสรรค์สามารถสร้างผลงานได้หลาย
วิธีการ การฉีก ตัด ปะ ติด เป็นวิธีการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ที่ถ่ายทอดความคิด จินตนาการจากวัสดุต่างๆ
การสร้างงานให้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นการ
สร้างจุดเด่นของงานให้เกิดความน่าสนใจ
ยิ่งขึ้นเกิดการเคลื่อนไหวเป็นการสร้างจุดเด่น
ของงานให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น
งานศิลปะที่มีเฉพาะพื้นที่
โดยการผสมผสานอยู่ในประเพณีและ
ชีวิตประจำวัน
มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอยและความ
สวยงาม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๕ ๓๐

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

๒๐

๓๐

๑๕

๑๐

๘๐

๑๐๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ตามจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด
๑.บรรยาย รูปร่าง
รูปทรงในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป์
๒.ระบุ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้สร้าง
ผลงานเมื่อชมงาน
ทัศนศิลป์
๓.จำแนกทัศนธาตุ
ของสิ่งต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์
โดยเน้นเรื่อง เส้น
สี รูปร่าง รูปทรง
และพื้นผิว
๔.วาดภาพ ระบาย
สีสิ่งของรอบตัว
๕.มีทักษะพื้นฐาน
ในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์สร้างสรรค์
งานวาดภาพ
ระบายสี
๖. บรรยาย
ลักษณะของภาพ
โดยเน้น เรื่องการ
จัดระยะ ความลึก
น้ำหนักและแสงเงา
ในภาพ
๗. วาดภาพระบาย
สี โดยใช้สีวรรณะ
อุ่นและสีวรรณะ
เย็น ถ่ายทอด
ความรู้สึกและ

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ลักษณะของ รูปร่าง รูปทรง ใน
ศาสน์ กษัตริย์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
บรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
รู้อะไร
รู้จักวัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างผลงาน ๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
ทำอะไรได้
ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเมื่อ มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
ชมงานทัศนศิลป์
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร
ลักษณะความแตกต่างของทัศนธาตุ ใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
ทำอะไรได้
จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง
และพื้นผิว
รู้อะไร
วิธีการวาดภาพ ระบายสี
ทำอะไรได้
วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว
รู้อะไร
วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานการวาด
ภาพระบายสี
ทำอะไรได้
ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
รู้อะไร
ลักษณะที่ปรากฏระยะใกล้ไกลน้ำหนัก
แสงเงาของภาพ
ทำอะไรได้
บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น
เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนัก
และแสงเงาในภาพ
รู้อะไร
วิธีการระบายสี ลักษณะสีวรรณร้อน
และสีวรรณเย็น
ทำอะไรได้
วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่น
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และสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึก
และจินตนาการ
๘. เปรียบเทียบ
รู้อะไร
ความคิดความรู้สึก ลักษณะความแตกต่างของงาน
ที่ถ่ายทอดผ่านงาน ทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น
ทัศนศิลป์ของ
ทำอะไรได้
ตนเองและบุคคล เปรียบเทียบความคิดความรู้สึก ที่
อื่น
ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และบุคคลอื่น
๙. เลือกใช้วรรณะ รู้อะไร
สีเพื่อถ่ายทอด
ลักษณะชองวรรณสีที่มีผลต่ออารมณ์
อารมณ์ ความรู้สึก ความรู้สึก
ในการสร้างงาน
ทำอะไรได้
ทัศนศิลป์
เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๒
๑. เล่าถึงที่มาของ
รู้อะไร
เข้าใจความสัมพันธ์
งานทัศนศิลป์ใน
ความเป็นมาของทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ระหว่างทัศนศิลป์
ท้องถิ่น
ทำอะไรได้
ประวัติศาสตร์ และ
เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
๒. อธิบายเกี่ยวกับ รู้อะไร
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดก วัสดุอุปกรณ์และ
ลักษณะการสร้างงานและวิธีสร้างงาน
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิธีการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ ในท้องถิ่น
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ ทัศนศิลป์ใน
ทำอะไรได้
สากล
ท้องถิ่น
อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑
เข้าใจและแสดงออกทาง
ดนตรีอย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อ
ดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด
จินตนาการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑.ระบุรูปร่าง
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ลักษณะของเครื่อง จำแนกรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ศาสน์ กษัตริย์
ดนตรีที่เห็นและได้ ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ยินในชีวิตประจำวัน ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีที่ ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๒. ใช้รูปภาพหรือ รู้อะไร
สัญลักษณ์แทน
ลักษณะและความหมายรูปภาพหรือ ๖. มีระเบียบวินัย
เสียงและจังหวะ
สัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ ๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
เคาะ
ทำอะไรได้
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
และจังหวะเคาะ
๓.บอกบทบาท
รู้อะไร
หน้าที่ของเพลงที่ ลักษณะบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้
ได้ยิน
ยิน
ทำอะไรได้
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บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน
๔.ขับร้องและ
รู้อะไร
บรรเลงดนตรีง่าย วิธีขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ
ๆ
ทำอะไรได้
ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ
๕.เคลื่อนไหว
รู้อะไร
ท่าทางสอดคล้อง ลักษณะและวิธีการเคลื่อนไหวท่าทาง
กับอารมณ์ของ
สอดคล้องกับอารมณ์
เพลงที่ฟัง
ทำอะไรได้
เคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับ
อารมณ์ของเพลงที่ฟัง
มาตรฐาน ศ ๒.๒
๑.ระบุลักษณะเด่น รู้อะไร
เข้าใจความสัมพันธ์
และเอกลักษณ์
ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ ของดนตรี
ระหว่างดนตรี
ของดนตรีใน
ในท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ และ
ท้องถิ่น
ทำอะไรได้
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ ของ
ของดนตรีที่เป็นมรดกทาง
ดนตรีในท้องถิ่น
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
๒.ระบุความสำคัญ รู้อะไร
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ และประโยชน์ของ ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรี
สากล
ดนตรีต่อการ
ต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น
ดำเนินชีวิตของคน ทำอะไรได้
ในท้องถิ่น
ระบุความสำคัญและประโยชน์ของ
ดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑
เข้าใจ และแสดงออกทาง
นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด

๑.สร้างสรรค์การ
เคลื่อนไหวใน
รูปแบบต่าง ๆ ใน
สถานการณ์สั้น ๆ
๒.แสดงท่าทาง
ประกอบเพลงตาม
รูปแบบนาฏศิลป์

๓.เปรียบเทียบ
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้แสดงและผู้ชม

รู้อะไร
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในสถานการณ์สั้น ๆ
ทำอะไรได้
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในสถานการณ์สั้น ๆ
รู้อะไร
แสดงท่าทางประกอบเพลงตาม
รูปแบบนาฏศิลป์
ทำอะไรได้
แสดงท่าทางประกอบเพลงตาม
รูปแบบนาฏศิลป์
รู้อะไร
ความแตกต่างบทบาทหน้าที่ของผู้
แสดงและผู้ชม
ทำอะไรได้
บทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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มาตรฐาน ศ ๓.๒
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและ
สากล

ตัวชี้วัด
๔.มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแสดง
ที่เหมาะสมกับวัย

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
การมีสวนร่วมในกิจกรรมการแสดง
และเหมาะสมกับวัย
ทำอะไรได้
ร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสม
กับวัย
๕.บอกประโยชน์ รู้อะไร
ของการแสดง
การแสดงนาฏศิลป์ที่มีประโยชน์ใน
นาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน
ชีวิตประจำวัน
ทำอะไรได้
บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์
ในชีวิตประจำวัน
๑.เล่าการแสดง
รู้อะไร
นาฏศิลป์ที่เคยเห็น การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่น
ในท้องถิ่น
ทำอะไรได้
การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่น
๒.ระบุสิ่งที่เป็น
ลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของการ
แสดงนาฏศิลป์

รู้อะไร
ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการ
แสดงนาฏศิลป์
ทำอะไรได้
ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์
๓.อธิบาย
รู้อะไร
ความสำคัญของ
ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์
การแสดงนาฏศิลป์ ทำอะไรได้
อธิบายความสำคัญของการแสดง
นาฏศิลป์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๑๓๑๐๑ รายวิชา ศิลปะ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
พื้นฐานงาน
ทัศนศิลป์

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๓/๑-๔
ป.๓/๗-๑๐
ศ ๑.๒ ป.๓/๒

๒

งานปั้น

ศ ๑.๑ ป.๓/๕

๓

งานแกะสลัก

ศ ๑.๑ ป.๓/๓

๔

งานพิมพ์

ศ ๑.๑ ป.๓/๓

๕

การออกแบบ
สร้างสรรค์
เศษวัสดุ

ศ ๑.๑ ป.๓/๕
ป.๓/๘

๖

ศิลปะท้องถิ่น

ศ ๑.๒ ป.๓/๑-๒

หน่วยที่
๑

รวม

สาระการเรียนรู้
ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และการจัดองค์ประกอบ
เป็นพื้นฐาน
ในงานศิลปะการสร้างสรรค์โดยการนำทัศนธาตุใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาจัดองค์ประกอบ เป็น
การถ่ายทอดความคิด จิตนาการด้วยกระบวนการ
ทางศิลปะโดยการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง
ผลงานมีความสำคัญต่อผู้สร้างสรรค์ การใช้วัสดุที่มี
ความเหมาะสมกับงานจะช่วยให้ผลงานตรงตาม
เป้าหมายและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
การนำวัสดุที่มีความเหนียว คงรูปได้มาสร้างสรรค์
งานด้วยวิธีการบีบ นวด พอก โปะ โดยใช้หลักการ
เพิ่มและลด ให้เป็นรูปร่างรูปทรงตามต้องการ
การสร้างสรรค์งานศิลปะ จากวัสดุธรรมชาติ และ
วัสดุสังเคราะห์ โดยใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงใน
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยวิธีการทางศิลปะ
ตามหลักการลด
การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกด้วยการใช้เส้น สี
รูปร่าง รูปทรงในสิง่ แวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดย
การใช้แม่พิมพ์ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์
ความคิด จินตนาการสามารถถ่ายทอดโดยการ
ประดิษฐ์คิดค้น ทดลองด้วยการฉีก ตัด ปะ ติด การ
นำวัสดุต่างๆ
มาสร้างสรรค์โดยกระบวนการทางศิลปะเป็นการใช้
วัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
งานศิลปะที่มีเฉพาะพื้นที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอยและความสวยงาม ที่
ผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวัน

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๕
๓๐

๑๕

๕

๑๐

๕

๑๐

๑๐

๑๕

๒๐

๑๕

๑๐

๘๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ตามจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด
๑.เปรียบเทียบ
รูปลักษณะของ
รูปร่าง รูปทรงใน
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
งานทัศนศิลป์

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
ความแตกต่าง ของรูปร่าง รูปทรงใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์
ทำอะไรได้
เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง
รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
งานทัศนศิลป์
๒.อภิปรายเกี่ยวกับ รู้อะไร
อิทธิพลของสี
ลักษณะของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะ
วรรณะอุ่นและสี
เย็นมีต่ออารมณ์ของมนุษย์
วรรณะเย็นที่มีต่อ ทำอะไรได้
อารมณ์ของมนุษย์ อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะ
อุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของ
มนุษย์
๓.จำแนกทัศนธาตุ รู้อะไร
ของสิ่งต่าง ๆ ใน
ความแตกต่างของทัศนธาตุ ใน
ธรรมชาติ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงาน
สิ่งแวดล้อมและ
ทัศนศิลป์
งานทัศนศิลป์โดย ทำอะไรได้
เน้นเรื่องเส้น สี
จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ใน
รูปร่าง รูปทรง
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงาน
พื้นผิว และพื้นที่
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง
ว่าง
รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่ว่าง
๔.มีทักษะพื้นฐาน รู้อะไร
ในการใช้วัสดุ
วิธีการในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
อุปกรณ์สร้างสรรค์ สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
งานพิมพ์ภาพ
ทำอะไรได้
มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
๕.มีทักษะพื้นฐาน รู้อะไร
ในการใช้วัสดุ
วิธีการในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
อุปกรณ์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี
งานวาดภาพ
ทำอะไรได้
ระบายสี
มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
๖. บรรยาย
รู้อะไร
ลักษณะของภาพ ลักษณะของภาพที่ปรากฎความลึกการ
โดยเน้น เรื่องการ จัดระยะและน้ำหนักแสงเงานของภาพ
จัดระยะ ความลึก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ผลการวิเคราะห์
น้ำหนักและแสงเงา ทำอะไรได้
ในภาพ
บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น
เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนัก
และแสงเงาในภาพ
๗.วาดภาพระบาย รู้อะไร
สี โดยใช้สีวรรณะ วิธีการวาดภาพระบายสีและความรู้สึก
อุ่นและสีวรรณะ
ที่มีต่อวรรณสี
เย็น ถ่ายทอด
ทำอะไรได้
ความรู้สึกและ
วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่น
จินตนาการ
และสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึก
และ
๘.เปรียบเทียบ
รู้อะไร
ความคิดความรู้สึก ความแตกต่างของความรู้สึกต่องาน
ที่ถ่ายทอดผ่านงาน ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ของ
ทำอะไรได้
ตนเองและบุคคล เปรียบเทียบความคิดความรู้สึกที่
อื่น
ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และบุคคลอื่น
๙.เลือกใช้วรรณะสี รู้อะไร
เพื่อถ่ายทอด
วรรณะสีที่ทำให้เกิดอารมณ์และ
อารมณ์ ความรู้สึก ความรู้สึกและวิธีการสร้างงาน
ในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์
ทำอะไรได้
เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๒
๑.ระบุ และอภิปราย รู้อะไร
เข้าใจความสัมพันธ์
เกี่ยวกับงาน
รู้ลักษณะและจำแนกงานทัศนศิลป์
ระหว่างทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ ใน
และเหตุการณ์สำคัญต่างๆใน
ประวัติศาสตร์ และ
เหตุการณ์ และงาน วัฒนธรรมท้องถิ่น
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
เฉลิมฉลองของ
ทำอะไรได้
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดก วัฒนธรรมใน
ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของ
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
สากล
๒.บรรยายเกี่ยวกับ รู้อะไร
งานทัศนศิลป์ ที่มา ลักษณะงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
จากวัฒนธรรมต่าง ต่างๆ
ๆ
ทำอะไรได้
บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ที่มา
จากวัฒนธรรมต่าง ๆ
สาระที่ ๒ ดนตรี
๑.บอกประโยค
รู้อะไร
มาตรฐาน ศ ๒.๑
เพลงอย่างง่าย
ลักษณะประโยคเพลงอ่ยางง่าย
เข้าใจและแสดงออกทาง
ทำอะไรได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
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สาระ/มาตรฐาน
ดนตรีอย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อ
ดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด
๒.จำแนกประเภท
ของเครื่องดนตรีที่
ใช้ในเพลงที่ฟัง

๓.ระบุทิศทางการ
เคลื่อนที่
ขึ้น – ลงง่าย ๆ
ของทำนอง
รูปแบบจังหวะและ
ความเร็ว ของ
จังหวะในเพลงที่ฟัง

๔.อ่าน เขียนโน้ต
ดนตรีไทยและ
สากล
๕.ร้องเพลงโดยใช้
ช่วงเสียงที่
เหมาะสมกับตนเอง

๖.ใช้และเก็บเครื่อง
ดนตรีอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย

๗.ระบุว่าดนตรี
สามารถใช้ในการ
สื่อเรื่องราว

มาตรฐาน ศ ๒.๒
เข้าใจความสัมพันธ์

๑. บอกแหล่งที่มา
และความสัมพันธ์

ผลการวิเคราะห์
เคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับ
อารมณ์ของเพลงที่ฟัง
รู้อะไร
ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่
ฟัง
ทำอะไรได้
จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้
ในเพลงที่ฟัง
รู้อะไร
จำแนกทิศทางการเคลื่อนที่
ขึ้น – ลงง่ายๆ ของทำนอง ลักษณะ
รูปแบบจังหวะและความเร็วของ
จังหวะในเพลงที่ฟัง
ทำอะไรได้
ระบุทิศทางการเคลื่อนที่
ขึ้น – ลงง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบ
จังหวะและความเร็วของจังหวะใน
เพลงที่ฟัง
รู้อะไร
วิธีการอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและ
สากล
ทำอะไรได้
อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล
รู้อะไร
วิธีการร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่
เหมาะสมกับตนเอง
ทำอะไรได้
ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสม
กับตนเอง
รู้อะไร
วิธีการใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
ทำอะไรได้
ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
รู้อะไร
ลักษณะดนตรีที่ใช้ในการสื่อเรื่องราว
ทำอะไรได้
ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อ
เรื่องราว

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

รู้อะไร
แหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถี

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์

403
สาระ/มาตรฐาน
ระหว่างดนตรี
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล

สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑
เข้าใจ และแสดงออกทาง
นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด
ของวิถีชีวิตไทย ที่
สะท้อนในดนตรี
และเพลงท้องถิ่น

ผลการวิเคราะห์
ชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรีและเพลง
ท้องถิ่น
ทำอะไรได้
บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของ
วิถีชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรีและ
เพลงท้องถิ่น
๒.ระบุความสำคัญ รู้อะไร
ในการอนุรักษ์
ลักษณะความสำคัญในการอนุรักษ์
ส่งเสริมวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี
ทางดนตรี
ทำอะไรได้
ระบุความสำคัญในการอนุรักษ์สง่ เสริม
วัฒนธรรมทางดนตรี
๑.ระบุทักษะ
รู้อะไร
พื้นฐานทาง
ลักษณะพื้นฐานทางนาฎศิลป์และ
นาฏศิลป์และการ ลักษณะการละครที่ใช้สื่อความหมาย
ละครที่ใช้สื่อ
ทำอะไรได้
ความหมายและ
ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และ
อารมณ์
การละครที่ใช้สื่อความหมายและ
อารมณ์
๒.ใช้ภาษาท่าและ รู้อะไร
นาฏยศัพท์หรือ
ลักษณะภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือ
ศัพท์ทางการละคร ลักษณะศัพท์ทางการละครง่าย ๆ และ
ง่าย ๆ ในการ
การถ่ายทอดเรื่องราว
ถ่ายทอดเรื่องราว ทำอะไรได้
ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือใช้ศัพท์
ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอด
เรื่องราว
๓.แสดง การ
รู้อะไร
เคลื่อนไหวใน
วิธีการแสดง ลักษณะและวิธีการ
จังหวะต่าง ๆ ตาม เคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ และ
ความคิดของตน
ประเมินค่าตามความคิดของตน
ทำอะไรได้
แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ
ตามความคิดของตน
๔. แสดงนาฏศิลป์ รู้อะไร
เป็นคู่ และหมู่
วิธีการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่
ทำอะไรได้
แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่
๕. เล่าสิ่งที่ชื่นชอบ รู้อะไร
ในการแสดงโดย
จุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นตัว
เน้นจุดสำคัญของ ละคร
เรื่องและลักษณะ ทำอะไรได้
เด่นของตัวละคร
เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

404
สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ศ ๓.๒
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและ
สากล

๑.อธิบายประวัติ
ความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ หรือชุด
การแสดงอย่างง่าย
ๆ
๒.เปรียบเทียบการ
แสดงนาฏศิลป์
กับการแสดงที่มา
จากวัฒนธรรมอื่น
๓.อธิบาย
ความสำคัญของ
การแสดงความ
เคารพในการเรียน
และการแสดง
นาฏศิลป์
๔.ระบุเหตุผลที่ควร
รักษา และสืบทอด
การแสดงนาฏศิลป์

ผลการวิเคราะห์
จุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่น
ของตัวละคร
รู้อะไร
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือ
ชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ
ทำอะไรได้
อธิบายประวัติความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ
รู้อะไร
ข้อแตกต่างการแสดงนาฏศิลป์
กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น
ทำอะไรได้
เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์
กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น
รู้อะไร
ลักษณะความสำคัญ การแสดงความ
เคารพในการเรียนและการแสดง
นาฏศิลป์
ทำอะไรได้
อธิบายความสำคัญของการแสดงความ
เคารพในการเรียนและการแสดง
นาฏศิลป์
รู้อะไร
เหตุผลที่ควรรักษา และสืบทอดการ
แสดงนาฏศิลป์
ทำอะไรได้
ระบุเหตุผลที่ควรรักษา และสืบทอด
การแสดงนาฏศิลป์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๑๔๑๐๑ รายวิชา ศิลปะ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
องค์ประกอบทาง
ทัศนศิลป์

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๕-๖

๒

การวาดภาพระบายสี

ศ ๑.๑ ป.๔/๒
ป.๔/๕
ป.๔/๗
ป.๔/๙

๓

งานแกะสลัก
งานพิมพ์

ศ ๑.๑ ป.๔/๔

๔

งานปั้น

ศ ๑.๑ ป.๔/๓

๕

ออกแบบสร้างสรรค์เศษ ศ ๑.๑ ป.๔/๘
วัสดุ
ศ ๑.๒ ป.๔/๒

๖

งานสร้างสรรค์บน
กระดาษ

ศ ๑.๑ ป.๔/๓
ศ ๑.๑ ป.๔/๖

๗

ศิลปะท้องถิ่น

ศ ๑.๒ ป.๔/๑-๒

หน่วยที่
๑

รวม

สาระการเรียนรู้
การจัดองค์ประกอบเป็นพื้นฐาน
ในงานศิลปะ การสร้างสรรค์โดยการนำทัศน
ธาตุในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาจัด
องค์ประกอบ เป็นการถ่ายทอดความคิด จิต
นาการด้วยกระบวนการทางศิลปะ
การสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการขีด ลาก
ระบายด้วยวัสดุที่ให้สีสัน ที่มีผลต่อการรับรู้
ตามหลักการและทฤษฎีสี
ช่วยให้ถ่ายทอดผลงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์
การสร้างสรรค์งานศิลปะ
จากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ โดย
การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์ด้วยวิธีการทางศิลปะตาม
หลักการลด เพื่อให้ได้ต้นแบบในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
การนำวัสดุที่มีความเหนียว
คงรูปได้มาสร้างสรรค์งานด้วยวิธีการบีบ นวด
พอก โปะ โดยใช้หลักการเพิ่มและลด ให้เป็น
รูปร่างรูปทรงตามต้องการ
ความคิด จินตนาการสามารถถ่ายทอดโดย
การประดิษฐ์คิดค้น ทดลอง การนำวัสดุต่างๆ
มาสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางศิลปะ เป็น
การใช้วัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
การฉีก ตัด ปะ ติด ระบาย
ลงบนกระดาษ เป็นวิธีการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์
ที่ถ่ายทอดความคิดจินตนาการโดยหลักการ
จัดองค์ประกอบจะช่วยให้ได้ผลงานที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์
งานศิลปะที่มีเฉพาะพื้นที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอยและความ
สวยงาม ผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวัน

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๖
๑๕

๑๘

๒๐

๖

๑๐

๑๐

๑๕

๔

๑๐

๒๐

๑๐

๖

๑๐

๘๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ตามจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด
๑.บรรยายเกี่ยวกับ
จังหวะตำแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ ที่
ปรากฏใน
สิ่งแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป์
๒.เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ ที่
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการ
ที่ต่างกัน
๓. วาดภาพ โดยใช้
เทคนิคของแสงเงา
น้ำหนัก และ
วรรณะสี
๔.สร้างสรรค์งาน
ปั้นจาก ดินน้ำมัน
หรือดินเหนียว โดย
เน้นการถ่ายทอด
จินตนาการ
๕.สร้างสรรค์งาน
พิมพ์ภาพ โดยเน้น
การจัดวางตำแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ ใน
ภาพ
๖.ระบุปัญหาในการ
จัดองค์ประกอบศิลป์
และการสื่อ
ความหมายในงาน
ทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอก
วิธีการปรับปรุงงาน

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ลักษณะจังหวะในสิ่งแวดล้อม และงาน ศาสน์ กษัตริย์
ทัศนศิลป์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
บรรยายเกี่ยวกับจังหวะตำแหน่งของ ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และ ๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
งานทัศนศิลป์
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
รู้อะไร
๗. มีความรับผิดชอบ/
งานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
มุ่งมั่นในการทำงาน
อุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
ทำอะไรได้
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงาน ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน
รู้อะไร
วิธีการ เทคนิคการใช้แสงเงา น้ำหนัก
และวรรณะสี ในการวาดภาพ
ทำอะไรได้
วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา
น้ำหนัก และวรรณะสี
รู้อะไร
วิธีการและแนวคิดการปั้น ดินน้ำมัน
หรือดินเหนี่ยว
ทำอะไรได้
สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ำมัน หรือ
ดินเหนียว โดยเน้นการถ่ายทอด
จินตนาการ
รู้อะไร
วิธกี ารพิมพ์ภาพ และการจัดวาง
ตำแหน่ง
ทำอะไรได้
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้น การ
จัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ
รู้อะไร
วิธีการจัดองค์ประกอบ การสื่อ
ความหมาย และอุปสรรคการสร้างงาน
ทัศนศิลป์และวิธีปรับปรุงงาน
ทัศนศิลป์
ทำอะไรได้
ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์
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ตัวชี้วัด
ให้ดีขึ้น
๗.บรรยาย
ประโยชน์และ
คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ที่มีผลต่อ
ชีวิตของคนใน
สังคม

มาตรฐาน ศ ๑.๒
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล

๑.ระบุ และ
บรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบของ
งานทัศนศิลป์ใน
แหล่งเรียนรู้หรือ
นิทรรศการศิลปะ

สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑
เข้าใจและแสดงออกทาง
ดนตรีอย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อ
ดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน

๑.ระบุ
องค์ประกอบดนตรี
ในเพลงที่ใช้ในการ
สื่ออารมณ์

๒.อภิปรายเกี่ยวกับ
งานทัศนศิลป์ที่
สะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น

๒.จำแนกลักษณะ
ของเสียงขับร้อง
และเครื่องดนตรีที่
อยู่ในวงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ

๓.อ่าน เขียนโน้ต
ดนตรีไทยและ
สากล ๕ ระดับ
เสียง

ผลการวิเคราะห์
และการสื่อความหมายในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
รู้อะไร
ลักษณะของงานทัศนศิลป์ที่มี
ประโยชน์และคุณค่า
ทำอะไรได้
บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนใน
สังคม
รู้อะไร
ลักษณะและส่วนประกอบรูปแบบของ
งานทัศนศิลป์ แหล่งเรียนรู้และ
นิทรรศการศิลปะ
ทำอะไรได้
ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
รูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้
หรือนิทรรศการศิลปะ
รู้อะไร
ความเป็นมาในงานทัศนศิลป์
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทำอะไรได้
อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่
สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ใน
ท้องถิ่น
รู้อะไร
ประเภทขององค์ประกอบดนตรีใน
เพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์
ทำอะไรได้
ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ใน
การสื่ออารมณ์
รู้อะไร
ประเภทลักษณะของเสียงขับร้องและ
เครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภท
ต่างๆ
ทำอะไรได้
จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและ
เครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภท
ต่างๆ
รู้อะไร
วิธีการอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและ
สากล ๕ ระดับเสียง
ทำอะไรได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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ผลการวิเคราะห์
อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ๕
ระดับเสียง
๔.ใช้เครื่องดนตรี รู้อะไร
บรรเลงจังหวะ
วิธีการใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ
และทำนอง
และทำนอง
ทำอะไรได้
ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และ
ทำนอง
๕.ร้องเพลงไทย
รู้อะไร
หรือเพลงสากล
วิธีการร้องเพลงไทยหรือเพลงสากล
หรือเพลงไทยสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย
ที่เหมาะสมกับวัย ทำอะไรได้
ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลง
ไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย
๖.ด้นสดง่าย ๆ โดย รู้อะไร
ใช้ประโยคเพลง
วิธีการด้นสดง่ายๆและวิธีการใช้
แบบถามตอบ
ประโยคเพลงแบบถามตอบ
ทำอะไรได้
ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบ
ถามตอบ
๗.ใช้ดนตรีร่วมกับ รู้อะไร
กิจกรรมในการ
วิธีการใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการ
แสดงออกตาม
แสดงออกตามจินตนาการ
จินตนาการ
ทำอะไรได้
ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการ
แสดงออกตามจินตนาการ
มาตรฐาน ศ ๒.๒
๑.อธิบาย
รู้อะไร
เข้าใจความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี
ระหว่างดนตรี
ระหว่างดนตรีกับ กับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์ และ
ประเพณีใน
ทำอะไรได้
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
วัฒนธรรมต่าง ๆ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
ของดนตรีที่เป็นมรดกทาง
ประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
๒.อธิบายคุณค่า
รู้อะไร
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ ของดนตรีที่มาจาก ลักษณะคุณค่าของดนตรีที่มาจาก
สากล
วัฒนธรรมที่ต่างกัน วัฒนธรรมที่ต่างกัน
ทำอะไรได้
อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
๑. บรรยาย
รู้อะไร
มาตรฐาน ศ ๓.๑
องค์ประกอบ
ลักษณะองค์ประกอบนาฏศิลป์
เข้าใจ และแสดงออกทาง นาฏศิลป์
นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์
ทำอะไรได้
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
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ความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด
๒. แสดงท่าทาง
ประกอบเพลงหรือ
เรื่องราวตาม
ความคิดของตน
๓. แสดงนาฏศิลป์
โดยเน้นการใช้
ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์ในการสื่อ
ความหมายและ
การแสดงออก
๔. มีส่วนร่วมใน
กลุ่มกับการเขียน
เค้าโครงเรื่องหรือ
บทละครสั้นๆ
๕. เปรียบเทียบ
การแสดงนาฏศิลป์
ชุดต่าง ๆ
๖. บอกประโยชน์ที่
ได้รับจากการชม
การแสดง

มาตรฐาน ศ ๓.๒
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและ
สากล

๑.เปรียบเทียบการ
แสดงประเภทต่าง
ๆ ของไทย ในแต่
ละท้องถิ่น
๒.ระบุหรือแสดง
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พื้นบ้านที่สะท้อน
ถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณี

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
วิธีการแสดงท่าทางประกอบเพลงหรือ เป็นไทย
เรื่องราวตามความคิดของตน
๖. มีระเบียบวินัย
ทำอะไรได้
๗. มีความรับผิดชอบ/
แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือ
มุ่งมั่นในการทำงาน
เรื่องราวตามความคิดของตน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร
วิธีการแสดงนาฏศิลป์ การใช้ภาษาท่า
และนาฏยศัพท์ การสื่อความหมาย
และการแสดงออก
ทำอะไรได้
แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษา
ท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อ
ความหมายและการแสดงออก
รู้อะไร
การมีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียน เค้า
โครงเรื่องหรือบทละครสั้นๆ
ทำอะไรได้
มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียน เค้า
โครงเรื่องหรือบทละครสั้นๆ
รู้อะไร
ความแตกต่างของการแสดงนาฏศิลป์
ชุดต่าง ๆ
ทำอะไรได้
เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง
รู้อะไร
ประโยชน์คุณค่าจากการชมการแสดง
ทำอะไรได้
บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการ
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ข้อแตกต่างการแสดงประเภทต่าง ๆ
ศาสน์ กษัตริย์
ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
รู้อะไร
๖. มีระเบียบวินัย
บ่งบอกหรือวิธีการแสดงนาฏศิลป์
๗. มีความรับผิดชอบ/
นาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึง
มุ่งมั่นในการทำงาน
วัฒนธรรมและประเพณี
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
ทำอะไรได้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณี
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๑๕๑๐๑ รายวิชา ศิลปะ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

ชื่อหน่วย
มาตรฐานการ
การเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ศิลปะกับสิง่ แวดล้อม ศ ๑.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๖-๗
ศ ๑.๒ ป.๕/๒

๒

งานทัศนศิลป์กับ
วัสดุ อุปกรณ์

ศ ๑.๑ ป.๕/๒
ศ ๑.๒ ป.๕/๑

๓

สนุกสร้างสรรค์
งานวาดภาพ

ศ ๑.๑ ป.๕/๓

๔

สนุกกับงานปั้น

ศ ๑.๑ ป.๕/๔

๕

พิมพ์ภาพพาเพลิน

ศ ๑.๑ ป.๕/๕

๖

วิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์

ศ ๑.๑ ป.๕/๖
ป.๕/๒

๗

คุณค่าภูมิปัญญาใน
งานทัศนศิลป์

ศ ๑.๑ ป.๕/๗
ศ ๑.๒ ป.๕/๒
รวม

สาระการเรียนรู้
จังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมและ
งานทัศนศิลป์
นำมาจัดโดยการนำหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
เป็นหลักการที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ สามารถสื่อ
ความหมายในงานทัศนศิลป์ตรงตามวัตถุประสงค์
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงานมี
ความสำคัญต่อผู้สร้างสรรค์ การใช้วัสดุที่มี
ความเหมาะสมกับงานจะช่วยให้ผลงานตรงตาม
เป้าหมาย
และประสบผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
บริเวณที่มืดและสว่าง
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปรากฏการณ์
ของแสง
และเงา แสงและเงาในงานศิลปะมีส่วนช่วยให้
ผลงานเกิดมิติและน่าสนใจ
การนำวัสดุที่มีความเหนียว
คงรูปได้มาสร้างสรรค์งานด้วยวิธีการบีบ นวด
พอก โปะ โดยใช้หลักการเพิ่มและลด ให้เป็น
รูปร่างรูปทรงตามต้องการ
การสร้างสรรค์งานศิลปะ
จากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ โดยใช้เส้น
สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
โดยวิธีการทางศิลปะตามหลักการลด เพื่อให้ได้
ต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน
การสร้างผลงานศิลปะ ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการทางทัศนศิลป์ รูจ้ ักพัฒนา
ปรับปรุง และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การ
วิจารณ์ผลงาน เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการ
สร้างผลงาน
การสร้างงานศิลปะ มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้
สอยและความสวยงาม ผสมผสานอยู่แสดงถึงภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทั้งทางสังคม
และในทางความงาม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๒
๒๐

๑๐

๑๐

๑๘

๒๐

๒๐

๒๐

๑๐

๑๐

๔

๑๐

๖

๑๐

๘๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๒
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล

ตัวชี้วัด
๑.บรรยายบทบาท
ของงานทัศนศิลป์ที่
สะท้อนชีวิตและ
สังคม
๒.อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของ ความ
เชื่อความศรัทธาใน
ศาสนาที่มีผลต่อ
งานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น
๓.ระบุ และบรรยาย
อิทธิพลทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ที่มีผลต่อการสร้าง
งานทัศนศิลป์ของ
บุคคล

สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑
เข้าใจและแสดงออกทาง
ดนตรีอย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อ
ดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน

๑.บรรยายเพลงที่
ฟัง โดยอาศัย
องค์ประกอบดนตรี
และศัพท์สังคีต
๒.จำแนกประเภท
และบทบาทหน้าที่
เครื่องดนตรีไทย
และเครื่องดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างๆ

๓.อ่าน เขียนโน้ต
ไทย และโน้ตสากล
ทำนองง่าย ๆ

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
ลักษณะบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่
สะท้อนชีวิตและสังคม
ทำอะไรได้
บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่
สะท้อนชีวิตและสังคม
รู้อะไร
ลักษณะความเป็นมา อิทธิพลของ
ศาสนาความเชื่อในท้องถิ่น
ทำอะไรได้
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ ความ
เชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่อ
งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
รู้อะไร
ลักษณะอิทธิพลวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ลักษณะของการสร้างงานทัศนศิลป์
ของบุคคล
ทำอะไรได้
ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ของบุคคล
รู้อะไร
ลักษณะเพลงที่ฟัง ลักษณะ
องค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต
ทำอะไรได้
บรรยายเพลงที่ฟัง โดยอาศัย
องค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต
รู้อะไร
ลักษณะและความแตกต่างประเภท
และบทบาทหน้าที่ และลักษณะเครื่อง
ดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ
ทำอะไรได้
จำแนกประเภทและบทบาทหน้าที่
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรมต่างๆ
รู้อะไร
วิธีการอ่าน เขียนโน้ตไทย และโน้ต
สากลทำนองง่าย ๆ
ทำอะไรได้
อ่าน เขียนโน้ตไทย และโน้ตสากล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์
ทำนองง่าย ๆ
๔.ใช้เครื่องดนตรี รู้อะไร
บรรเลงประกอบ
วิธีการใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ
การร้องเพลง ด้น การร้องเพลง วิธีการด้นสดจังหวะและ
สด ที่มีจังหวะและ ทำนองง่าย ๆ
ทำนองง่าย ๆ
ทำอะไรได้
ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ การ
ร้องเพลง ด้นสด ที่มีจังหวะและ
ทำนองง่าย ๆ
๕.บรรยาย
รู้อะไร
ความรู้สึกที่มีต่อ
ลักษณะดนตรีที่มีผลความรู้สึก
ดนตรี
ทำอะไรได้
บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี
๖.แสดงความ
รู้อะไร
คิดเห็นเกี่ยวกับ
อธิบายและจำแนก ทำนอง จังหวะการ
ทำนอง จังหวะการ ประสานเสียง และคุณภาพเสียงของ
ประสานเสียง และ เพลงที่ฟัง
คุณภาพเสียงของ ทำอะไรได้
เพลงที่ฟัง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทำนอง
จังหวะการประสานเสียง และคุณภาพ
เสียงของเพลงที่ฟัง
มาตรฐาน ศ ๒.๒
๑.เล่าถึงเพลงใน
รู้อะไร
เข้าใจความสัมพันธ์
ท้องถิ่น
ลักษณะเพลงท้องถิ่น
ระหว่างดนตรี
ทำอะไรได้
ประวัติศาสตร์ และ
เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
๒.ระบุสิ่งที่ชื่นชอบ รู้อะไร
ของดนตรีที่เป็นมรดกทาง ในดนตรีท้องถิ่น
ลักษณะเพลงท้องถิ่นที่ชอบ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ทำอะไรได้
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
ระบุสิ่งทีช่ ื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น
สากล

มาตรฐาน ศ ๒.๓
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล

ตัวชี้วัด

๑.อธิบายเรื่องราว
ของดนตรีไทย ใน
ประวัติศาสตร์

๒.จำแนกดนตรี
ที่มาจากยุคสมัยที่
ต่างกัน

รู้อะไร
ลักษณะเรื่องราวของดนตรีไทย ใน
ประวัติศาสตร์
ทำอะไรได้
อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทย ใน
ประวัติศาสตร์
รู้อะไร
ลักษณะความแตกต่างดนตรีที่มาจาก
ยุคสมัยที่ต่างกัน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน

413
สาระ/มาตรฐาน

สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑
เข้าใจ และแสดงออกทาง
นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทำอะไรได้
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
จำแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๓.อภิปรายอิทธิพล รู้อะไร
ของวัฒนธรรม ต่อ อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม ต่อ
ดนตรีในท้องถิ่น
ดนตรีในท้องถิ่น
ทำอะไรได้
อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม ต่อ
ดนตรีในท้องถิ่น
๑.สร้างสรรค์การ รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
เคลื่อนไหวและการ วิธีการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและ ศาสน์ กษัตริย์
แสดงโดยเน้นการ การแสดง วิธีการถ่ายทอดลีลาหรือ
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ถ่ายทอดลีลาหรือ อารมณ์
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
อารมณ์
ทำอะไรได้
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการ
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
แสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรือ
เป็นไทย
อารมณ์
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
๒.ออกแบบเครื่อง รู้อะไร
มุ่งมั่นในการทำงาน
แต่งกาย หรือ
วิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย หรือ
อุปกรณ์
อุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ ๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ประกอบการแสดง ทำอะไรได้
อย่างง่าย ๆ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์
ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ
๓.แสดงนาฏศิลป์ รู้อะไร
และละครง่าย ๆ
วิธีการแสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ
ทำอะไรได้
แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ
๔.บรรยาย
รู้อะไร
ความรู้สึกของ
ลักษณะความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ
ตนเองที่มีต่องาน งานนาฏศิลป์และการละครอย่าง
นาฏศิลป์และการ สร้างสรรค์
ละครอย่าง
ทำอะไรได้
สร้างสรรค์
บรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ
งานนาฏศิลป์และการละครอย่าง
สร้างสรรค์
๕.แสดงความ
รู้อะไร
คิดเห็นในการชม วิธีการและหลักการแสดงความคิดเห็น
การแสดง
ในการชมการแสดง
ทำอะไรได้
แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง
๖.อธิบาย
รู้อะไร
ความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
ระหว่างนาฏศิลป์ นาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบ
และการละครกับ ในชีวิตประจำวัน

414
สาระ/มาตรฐาน

มาตรฐาน ศ ๓.๒
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและ
สากล

ตัวชี้วัด
สิ่งที่ประสบใน
ชีวิตประจำวัน
๑.อธิบายสิ่งที่มี
ความสำคัญต่อการ
แสดงนาฏศิลป์และ
ละคร
๒.ระบุประโยชน์ที่
ได้รับจากการแสดง
หรือการชมการ
แสดงนาฏศิลป์และ
ละคร

ผลการวิเคราะห์
ทำอะไรได้
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์
และการละครกับสิ่งที่ประสบใน
ชีวิตประจำวัน
รู้อะไร
ลักษณะสิ่งที่มคี วามสำคัญต่อการแสดง
นาฏศิลป์และละคร
ทำอะไรได้
อธิบายสิ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดง
นาฏศิลป์และละคร
รู้อะไร
ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดง การชม
การแสดงนาฏศิลป์และละคร
ทำอะไรได้
ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดง
หรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และ
ละคร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

415
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๑๖๑๐๑ รายวิชา ศิลปะ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
สีสวยด้วยมือหนู

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๖

๒

องค์ประกอบสร้างสรรค์ ศ ๑.๑ ป.๖/๒
ป.๖/๕

๓

มิติสร้างสรรค์

ศ ๑.๑ ป.๖/๔

๔

สร้างสรรค์ปั้นแต่ง

ศ ๑.๑ ป.๖/๓

๕

ศิลปะประยุกต์

ศ ๑.๑ ป.๖/๗

๖

ศิลปะกับชีวิต

ศ ๑.๒ ป ๖/๑-๓

รวม

สาระการเรียนรู้
สีคู่ตรงข้ามและการใช้สีตรงข้ามในการ
ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์นิยมใช้ใน
สัดส่วน ๘๐:๒๐การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
โดยใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาด สัดส่วน
และความสมดุล ช่วยให้ได้ผลงานตรงตาม
วัตถุประสงค์
การจัดขนาดสัดส่วน ความสมดุลในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ และ
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ
ของรูป และพื้นที่ว่างช่วยให้ได้ผลงานตรงตาม
วัตถุประสงค์
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
จาก ๒ มิติ เป็น ๓ มิติโดยใช้หลักการของแสง
เงาและน้ำหนัก
การนำวัสดุที่มีความเหนียว
คงรูปได้มาสร้างสรรค์งานด้วยวิธีการบีบ นวด
พอก โปะ โดยใช้หลักการเพิ่มและลด ให้เป็น
รูปร่างรูปทรงตามต้องการ
แผนภาพ แผนผังเป็นการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ภาพประกอบเพื่อ
ถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ต่างๆ
บทบาทของงานทัศนศิลป์
ที่สะท้อนชีวิตและสังคมกรุงเทพศึกษา
อิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา
ที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเขตดุสิตและ
อาเซียนช่วยให้มนุษย์มีความสมดุลด้าน
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ทำให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๘
๒๐

๘

๑๓

๒๔

๒๐

๑๘

๒๐

๑๖

๑๕

๖

๑๒

๘๐

๑๐๐

416

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระ/มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและ ๑. บอกวิธีการทำงาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว
๒. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
มาตรฐาน ง ๑.๑
เครื่องมือง่าย ๆ ในการ
เข้าใจการทำงาน
มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ ทำงานอย่างปลอดภัย
๓. ทำงานเพื่อช่วยเหลือ
มีทักษะกระบวนการ
ตนเองอย่าง
ทำงาน ทักษะการจัดการ
กระตือรือร้นและตรง
ทักษะกระบวนการ
เวลา
แก้ปัญหา ทักษะการ
ทำงานร่วมกันและทักษะ
การแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มี
จิตสำนึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการ ดำรงชีวิตและ
ครอบครัว

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
เช่นการแต่งกาย การเก็บของใช้
การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น
ทำอะไรได้
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือง่าย ๆ ในการทำงาน
อย่างปลอดภัย เช่น
- การทำความคุ้นเคยการใช้
เครื่องมือ
- การรดน้ำต้นไม้
- การถอนและเก็บวัชพืช
- การพับกระดาษเป็นของเล่น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

417
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
การดำรงชีวิตและ
ครอบครัว

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๑/๑-๓

๒

เกษตรน่ารู้

ง ๑.๑ ป.๑/๑-๓

๓

นักประดิษฐ์น้อย

ง ๑.๑ ป.๑/๑-๓
รวม

๑

สาระการเรียนรู้
-การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองเช่น การแต่ง
กาย การเก็บของใช้ การหยิบจับและใช้ของใช้
ส่วนตัว การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆใน
การทำงานอย่างปลอดภัย เช่น การทำ
ความคุ้นเคยการใช้เครื่องมือการลดน้ำต้นไม้
การถอนและเก็บวัชพืชการลดน้ำต้นไม้ การ
ถอนและเก็บวัชพืช
การพับกระดาษของเล่น

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๐
๒๐

๑๕

๔๐

๑๕
๔๐

๔๐
๑๐๐

418
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระ/มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและ ๑. บอกวิธีการและ
ประโยชน์การทำงาน
ครอบครัว
เพื่อช่วยเหลือตนเอง
มาตรฐาน ง ๑.๑
และครอบครัว
เข้าใจการทำงาน
มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ มี ๒. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
ทักษะกระบวนการทำงาน เครื่องมือ ในการทำงาน
อย่างเหมาะสมกับงาน
ทักษะการจัดการ
และประหยัด
ทักษะกระบวนการ
๓. ทำงานเพื่อช่วยเหลือ
แก้ปัญหา ทักษะการ
ตนเองและครอบครัว
ทำงานร่วมกันและทักษะ อย่างปลอดภัย
การแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มี
จิตสำนึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการ ดำรงชีวิตและ
ครอบครัว

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว เช่น
- บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ในบ้าน
- การจัดวาง เก็บเสื้อผ้า รองเท้า
- การช่วยครอบครัวเตรียม
ประกอบอาหาร
- การกวาดบ้าน
- การล้างจาน
ทำอะไรได้
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เช่น
- การเพาะเมล็ด
- การดูแลแปลงเพาะกล้า
- การทำของเล่น
- การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖.มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา

419
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ง ๑๒๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
การดำรงชีวิตและ
ครอบครัว

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๒/๑-๓

๒

เกษตรน่ารู้

ง ๑.๑ ป.๒/๑-๓

๓

นักประดิษฐ์น้อย

ง ๑.๑ ป.๒/๑

หน่วยที่
๑

รวม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ๑๐
๒๕
เช่น บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน
การจัดวาง เก็บเสื้อผ้า รองเท้า
การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร การ
กวาดบ้าน การล้างจาน
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเช่น การ
๑๐
๒๕
เพาะเมล็ด
การดูแลแปลงเพาะกล้า
สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ถูกสร้าง ๒๐
๕๐
มาให้มีรูปร่างที่แตกต่างกัน หน้าที่ใช้สอยเช่น
แปรงสีฟัน หม้อหุงข้าว กรรไกร ปากกา
ดินสอเป็นต้นมีประโยชน์ในการทำให้ความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น ทำกิจกรรมต่างๆ ได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
การสร้างของเล่นหรือของใช้อย่างเป็น
ขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดปัญหาที่ต้องการ
รวบรวมข้อมูลออกแบบ โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ก่อนลงมือสร้าง
และประเมินผลทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็น
กระบวนการ
๔๐ ๑๐๐
สาระการเรียนรู้

420
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระ/มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและ ๑. อธิบายวิธีการและ
ประโยชน์การทำงาน
ครอบครัว
เพื่อช่วยเหลือตนเอง
มาตรฐาน ง ๑.๑
ครอบครัวและส่วนรวม
เข้าใจการทำงาน
มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ มี ๒. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
ทักษะกระบวนการทำงาน เครื่องมือ ตรงกับ
ลักษณะงาน
ทักษะการจัดการ
๓. ทำงานอย่างเป็น
ทักษะกระบวนการ
ขั้นตอนตามกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการ
ทำงานด้วยความสะอาด
ทำงานร่วมกันและทักษะ ความรอบคอบ และ
การแสวงหาความรู้ มี
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มี
จิตสำนึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการ ดำรงชีวิตและ
ครอบครัว

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และส่วนรวม เช่น
- การเลือกใช้เสื้อผ้า
-การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
- การทำความสะอาดรองเท้า
กระเป๋านักเรียน
- การกวาด ถู ปัดกวาด เช็ดถู
บ้านเรือน
- การทำความสะอาดห้องเรียน
ทำอะไรได้
การใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเช่น
- การปลูกผักสวนครัว
- การบำรุงรักษาของเล่น
- การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว
- การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาส
ต่างๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖.มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา

421
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ง ๑๓๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

๒

๓

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
การดำรงชีวิตและ
ครอบครัว

เกษตรน่ารู้

นักประดิษฐ์น้อย

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๓/๑-๓
ง ๒.๑ ป.๓/๒

ง ๑.๑ ป.๓/๑-๓

ง ๑.๑ ป.๓/๒-๓
ง ๒.๑ ป.๓/๑-๓

รวม

สาระการเรียนรู้
การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม เช่น การเลือกใช้เสื้อผ้า การ
จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การทำความ
สะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน การกวาด ถู
ปัดกวาด เช็ดถูบ้านเรือน การทำความสะอาด
ห้องเรียน
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเช่น การ
ปลูกผักสวนครัว การบำรุงรักษาของเล่น กา
ซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว
การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้
วัสดุในท้องถิ่น
การสร้างของเล่นหรือของใช้อย่างเป็น
ขั้นตอนตั้งการกำหนดปัญหาความต้องการ
รวบรวมข้อมูลออกแบบโดยถ่ายความคิดเป็น
ภาพร่าง ๒ มิติ
การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์
เป็นการเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๑๐

๒๕

๑๐

๒๕

๒๐

๕๐

๔๐

๑๐๐

422
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระ/มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและ ๑. อธิบายเหตุผลใน
การทำงานให้บรรลุ
ครอบครัว
เป้าหมาย
มาตรฐาน ง ๑.๑
๒. ทำงานบรรลุ
เข้าใจการทำงาน
มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ มี เป้าหมายที่วางไว้ อย่าง
ทักษะกระบวนการทำงาน เป็นขั้นตอน ด้วยความ
ขยัน อดทนรับผิดชอบ
ทักษะการจัดการ
และซื่อสัตย์
ทักษะกระบวนการ
๓. ปฏิบัติตนอย่างมี
แก้ปัญหา ทักษะการ
มารยาท ในการทำงาน
ทำงานร่วมกันและทักษะ
๔.ใช้พลังงานและ
การแสวงหาความรู้ มี
ทรัพยากร ในการ
คุณธรรม และลักษณะ
ทำงานอย่างประหยัด
นิสัยในการทำงาน มี
และคุ้มค่า
จิตสำนึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการ ดำรงชีวิตและ
ครอบครัว
สาระที่ ๒ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๒.๑
เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นมี
ประสบการณ์ เห็น
แนวทางในงานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ

๑. ความหมายและ
ความสำคัญของอาชีพ

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. สัมมาคารวะ
การทำงาน เช่น
๒. ตรงต่อเวลา
- การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว
๓. มีระเบียบวินัย
- การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียน
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
หนังสือ และกระเป๋านักเรียน
๕. มีสติ
- การปลูกไม้ดอก หรือ ไม้ประดับ ๖.มีความรับผิดชอบ
- การซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และ ๗. สะอาดสวยงาม
เครื่องมือ
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
- การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง
๙. จิตอาสา
จากใบตอง และกระดาษ
- การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว
ทำอะไรได้
มารยาท เช่น
- การต้อนรับบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง ในโอกาสต่าง ๆ
- การรับประทานอาหาร
- การใช้ห้องเรียน ห้องน้ำ และ
ห้องส้วม
รู้อะไร
๑. สัมมาคารวะ
ความหมายและความสำคัญของ ๒. ตรงต่อเวลา
อาชีพ
๓. มีระเบียบวินัย
ทำอะไรได้
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
เข้าใจความหมายและความสำคัญ ๕. มีสติ
ของอาชีพ
๖.มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา

423
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ง ๑๔๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
การจัดการในบ้าน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๔/๑-๔

การจัดตู้เสื้อผ้าและของ
ใช้ส่วนตัว
มารยาทในการปฏิบัติ
ตน
การจัดเก็บเอกสาร
ส่วนตัว
การปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ
การประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่งจากใบตองและ
กระดาษ
เครื่องมือเครื่องใช้ซ่อม
ได้ใช้นาน
อาชีพสุจริต พิชิต
ปัญหา

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

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
วิธีการวางแผนการการทำงานตามลำดับอย่าง ๔
๕
เป็นขั้นตอน กระบวนการ ทำงานบ้าน
การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เสื้อผ้า
๔
๕
โต๊ะเขียนหนังสือ
มารยาทในการปฏิบัติตนในให้เหมาะสม
๒
๔
สาระการเรียนรู้

เก็บเอกสารส่วนตัว จัดโต๊ะหนังสือ กระเป๋า
นักเรียน
การปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ

๓

๔

๗

๔

ง.๑.๑ ป.๔/๑-๓

การประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งห้องจากใบตอง
และกระดาษ

๑๐

๑๐

ง.๑.๑ ป.๔/๑-๔

การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

๕

๕

ง.๒/๑ ป.๔/๑

อาชีพสุจริต

๕

๕

๔๐

๑๐๐

ง ๑.๑ ป.๔/๑-๔

รวม

424
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระ/มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและ ๑. อธิบายเหตุผล
การทำงานแต่ละ
ครอบครัว
ขั้นตอนถูกต้องตาม
มาตรฐาน ง ๑.๑
กระบวนการ
เข้าใจการทำงาน
มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ มี ทำงาน
ทักษะกระบวนการทำงาน ๒. ใช้ทักษะการ
จัดการในการ
ทักษะการจัดการ
ทำงาน อย่างเป็น
ทักษะกระบวนการ
ระบบ ประณีต และ
แก้ปัญหา ทักษะการ
มีความคิดสร้างสรรค์
ทำงานร่วมกันและทักษะ
๓. ปฏิบัติตนอย่าง
การแสวงหาความรู้ มี
มีมารยาทใน การ
คุณธรรม และลักษณะ
ทำงานกับสมาชิก
นิสัยในการทำงาน มี
ในครอบครัว
จิตสำนึกในการใช้พลังงาน ๔. มีจิตสำนึกใน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและ
เพื่อการ ดำรงชีวิตและ
ทรัพยากรอย่าง
ครอบครัว
ประหยัดและคุ้มค่า
สาระที่ ๒ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๒.๑
เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นมี
ประสบการณ์ เห็น
แนวทางในงานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ

๑. สำรวจข้อมูลที่
เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
ในชุมชน
๒. ระบุความ
แตกต่างของอาชีพ

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
๑.ขั้นตอนการทำงาน เช่น
- การซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับ
เสื้อผ้า
- การปลูกพืช
- การทำบัญชีครัวเรือน
๒.การจัดการในการทำงาน เช่น
- การจัดโต๊ะอาหาร ตู้อาหาร ตู้เย็น
และห้องครัว
- การทำความสะอาดห้องน้ำและห้อง
ส้วม
- การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
- การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจาก
วัสดุ เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
- การจัดเก็บเอกสารสำคัญ
- การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว
สมาชิกในครอบครัว และส่วนรวม
๓.มารยาท เช่น
- การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว
รู้อะไร
๑.อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน
- ค้าขาย
- เกษตรกรรม
- รับจ้าง
- รับราชการ พนักงานของรัฐ
- อาชีพอิสระ
๒.ความแตกต่างของอาชีพ
- รายได้
- ลักษณะงาน
- ประเภทกิจการ
๓. ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ
- ทำงานไม่เป็นเวลา
- การยอมรับนับถือจากสังคม
- มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖.มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา

๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖.มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ง ๑๕๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

๔

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
-การทำงานแต่ละขั้นตอน
ถูกต้อง ตามกระบวนการ
ทำงาน
-ทักษะการจัดการในการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ
ประณีต และมีความคิด
สร้างสรรค์
- มารยาท ในการทำงาน
กับสมาชิกในครอบครัว
- จิตสำนึกในการใช้
พลังงาน และทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ม.๑.๑ ป.๕/๑-๔

- การสำรวจข้อมูลที่
เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ใน
ชุมชน
- การระบุความแตกต่าง
ของอาชีพ

ม.๒.๑ ป.๕/๑-๒

รวม

สาระการเรียนรู้
- ขั้นตอนการทำงานและการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการการทำงาน โดยทำ
ตามลำดับขั้นตอนที่วางไว้
- การซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับ
เสื้อผ้า
- การปลูกพืช
- การทำบัญชีครัวเรือน
- ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงาน
และระบบคน เพื่อให้ทำงานสำเร็จ ตาม
เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดโต๊ะอาหาร ตู้เย็น และห้องครัว
- การทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม
- การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
- การประดิษฐ์ของใช้
ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ ที่มีอยู่ ใน
ท้องถิ่น
- การจัดเก็บเอกสารสำคัญ
- การดูแลและใช้สมบัติส่วนตัว
- ความคิดสร้างสรรค์ ๔ ลักษณะ
ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องใน
การคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และ
ความคิดละเอียดลออ
- ความประณีตและลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน
- มารยาทในการทำงานกับสมาชิกใน
ครอบครัว
- การมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน
- ความแตกต่างอาชีพ - รายได้
- ลักษณะงาน
- ประเภทกิจการ
- ข้อความคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ
- ทำงานไม่เป็นเวลา
- การยอมรับนับถือจากสังคม
- มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๒๕
๓๕

๑๕

๒๐

๔๐

๑๐๐

426
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและ ๑. อภิปรายแนวทาง
ในการทำงานและ
ครอบครัว
ปรับปรุงการทำงาน
มาตรฐาน ง ๑.๑
แต่ละขั้นตอน
เข้าใจการทำงาน
มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ มี ๒. ใช้ทักษะการ
ทักษะกระบวนการทำงาน จัดการในการทำงาน
และมีทักษะการ
ทักษะการจัดการ
ทำงานร่วมกัน
ทักษะกระบวนการ
๓. ปฏิบัติตนอย่างมี
แก้ปัญหา ทักษะการ
มารยาท
ทำงานร่วมกันและทักษะ ในการทำงานกับ
การแสวงหาความรู้ มี
ครอบครัวและผู้อื่น
คุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มี
จิตสำนึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการ ดำรงชีวิตและ
ครอบครัว

สาระที่ ๒ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๒.๑
เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นมี
ประสบการณ์ เห็น
แนวทางในงานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
๑.การทำงานและการปรับปรุงการ
ทำงาน เช่น
- การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
- การปลูกไม้ดอก หรือ ไม้ประดับ
หรือปลูกผัก หรือเลี้ยงปลาสวยงาม
- การบันทึกรายรับ – รายจ่ายของ
ห้องเรียน
- การจัดเก็บเอกสารการเงิน
๒.การจัดการในการทำงานและ
ทักษะการทำงานร่วมกัน เช่น
- การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร
ให้สมาชิกในครอบครัว
- การติดตั้ง ประกอบ ของใช้ในบ้าน
- การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งให้
สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน ใน
โอกาสต่าง ๆ
๓.มารยาท เช่น
- การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว
และผู้อื่น
๑. สำรวจตนเองเพื่อ รู้อะไร
วางแผนในการเลือก ๑.การสำรวจตนเอง
อาชีพ
- ความสนใจ ความสามารถ และ
๒. ระบุความรู้
ทักษะ
ความสามารถ และ
๒.คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
คุณธรรมที่สัมพันธ์กับ เช่น
อาชีพที่สนใจ
- ความซื่อสัตย์
- ความขยัน อดทน
- ความยุติธรรม
- ความรับผิดชอบ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา

๑. สัมมาคารวะ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. มีระเบียบวินัย
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา
๕. มีสติ
๖. มีความรับผิดชอบ
๗. สะอาดสวยงาม
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๙. จิตอาสา

427
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

๔

ชื่อหน่วย
มาตรฐานการ
การเรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
- แนวทางในการทำงาน ม.๑.๑ ป.๕/๑-๓
และปรับปรุงการทำงาน
แต่ละขั้นตอน
- การใช้ทักษะการ
จัดการในการทำงาน
และมีทักษะการทำงาน
ร่วมกัน
- การปฏิบัติตนอย่างมี
มารยาท ในการทำงาน
กับครอบครัวและผู้อื่น

- การสำรวจตนเองเพื่อ
วางแผนในการเลือก
อาชีพ
- การระบุความรู้
ความสามารถ และ
คุณธรรมที่สัมพันธ์กับ
อาชีพที่สนใจ

ม.๒.๑ ป.๕/๑-๒

รวม

สาระการเรียนรู้
- แนวทางการทำงานและการปรับปรุงการ
ทำงานแต่ละขั้นตอนเป็นการทำงานตามลำดับ
ที่วางแผนไว้ ก่อนการทำงาน ขณะปฏิบัติงาน
และเมื่อทำงานสำเร็จแล้วให้ประเมินทุก
ขั้นตอน เพื่อการแก้ไขและปรับปรุงผลงาน
- การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
- การปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือปลูกผัก หรือ
เลี้ยงปลาสวยงาม
- การบันทึกรายรับ - รายจ่าย
- การจัดเก็บเอกสารการเงิน
- การจัดการในการทำงานและทักษะการ
ทำงานร่วมกัน เช่น
- การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร
- การติดตั้ง ประกอบ ของใช้ในบ้าน
- การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง ให้สมาชิก
ในครอบครัว หรือเพื่อนในโอกาสต่าง ๆ
- มารยาทในการทำงานกับสมาชิกใน
ครอบครัวและผู้อื่น
- การมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- การสำรวจตนเอง
- ความสนใจ ความสามารถและทักษะ
- คุณธรรมในการประกอบอาชีพ เช่น
- ความซื่อสัตย์
- ความขยัน อดทน
- ความยุติธรรม
- ความรับผิดชอบ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๒๕
๓๕

๑๕

๒๐

๔๐

๑๐๐

427

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การ
สื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑
เข้าใจและตีความเรื่องที่
ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต ๑.๒
มีทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลการวิเคราะห์
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง รู้อะไร
และคำขอร้องง่าย ๆ ประโยคคำสั่ง
ที่ฟัง
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตามคำสั่ง
๒. ระบุตัวอักษร
รู้อะไร ตัวอักษร เสียงตัวอักษร การ
และเสียง อ่านออก สะกดคำ หลักการอ่าน
เสียงคำและสะกด ทำอะไรได้
คำและอ่านประโยค ๑. ระบุตัวอักษร
ง่าย ๆ ถูกต้องตาม ๒. อ่านออกเสียงและสะกดคำได้
หลักการอ่าน
ถูกต้องตามหลักการอ่าน
๓. เลือกภาพตรง
รู้อะไร
ตามความหมายของ ความหมายของคำและกลุ่มคำ
คำ กลุ่มคำและ
ทำอะไรได้
ประโยคที่ฟัง
เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ
และกลุ่มคำที่ฟัง
๔. ตอบคำถามจาก รู้อะไร คำศัพท์จากเรื่องที่ฟัง
การฟังประโยค บท ทำอะไรได้
สนทนาหรือนิทาน ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว
ง่ายๆ ที่มี
ภาพประกอบ
๑. พูดโต้ตอบด้วย รู้อะไร คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้ใน
คำสั้นๆ ง่ายๆ ใน
การสื่อสาร
การสื่อสารระหว่าง ทำอะไรได้
บุคคลตามแบบที่ฟัง พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ
๒. ใช้คำสั่งง่าย ๆ
รู้อะไร คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยค
ตามแบบที่ฟัง
คำสั่งง่ายๆ
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตามคำสั่งที่ฟังและออกคำสัง่ ให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม
๓. บอกความ
รู้อะไร คำ กลุ่มคำ และประโยคเพื่อ
ต้องการง่าย ๆ ของ บอกความต้องการของตนเอง
ตนเองตามแบบที่ฟัง ทำอะไรได้
พูดประโยคแสดงความต้องการของ
ตนเอง
๔. พูดขอและให้
รู้อะไร คำศัพท์ สำนวนภาษาและ
ข้อมูลง่าย ๆ
ประโยคเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับตนเองตาม ตนเอง
แบบที่ฟัง
ทำอะไรได้
พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ต ๑.๓
๑. พูดให้ข้อมูล
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร
เกีย่ วกับตนเองและ
ความคิดรวบยอด และ
เรื่องใกล้ตัว
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
โดยการพูดและเขียน

สาระที่ ๒ ภาษาและ
วัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม กับกาลเทศะ

๑. พูดและทำท่า
ประกอบตาม
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
๒. บอกชื่อและ
คำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของ
เจ้าของภาษา

๓. เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะ
กับวัย
มาตรฐาน ต ๒.๒
เข้าใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และ
นำมาใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับกาลเทศะ

๑. ระบุตัวอักษร
และเสียงตัวอักษร
ของ
ภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย

สาระที่ ๓ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม

๑. บอกคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร คำและประโยคที่พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
ทำอะไรได้
พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง
ใกล้ตัว

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ทำอะไรได้
ศาสน์ กษัตริย์
พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรม ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ของเจ้าของภาษา
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
รู้อะไร คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญ ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ของเจ้าของภาษา
เป็นไทย
ทำอะไรได้
บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล ๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
สำคัญของเจ้าของภาษา เช่น
มุ่งมั่นในการทำงาน
Christmas’s Day Valentine’s
Day. Happy New Year’s Day. etc. ๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร กิจกรรมและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย
ทำอะไรได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย
รู้อะไร ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ ๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ศาสน์ กษัตริย์
ทำอะไรได้
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๑. บอกตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๒. ออกเสียงตัวอักษรของ
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
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สาระ/มาตรฐาน
สาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑
ใช้ภาษา ต่างประเทศใน
การเชื่อมโยงความรู้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
และเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาแสวงหาความรู้
และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ ๔ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุนชน
โลก
มาตรฐาน ต ๔.๑
ใช้ภาษา ต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม

มาตรฐาน ต ๔.๒
ใช้ภาษา ต่างประเทศเป็น
เครื่องมือพื้นฐานใน
การศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้อื่น
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทำอะไรได้
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ ๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
การเรียนรู้อื่น
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. ฟัง/พูดใน
รู้อะไร ความหมายคำศัพท์ สำนวน
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
สถานการณ์ง่าย ๆ ภาษา ประโยคในสถานการณ์ง่าย ๆ ศาสน์ กษัตริย์
ที่เกิดขึ้นใน
ในห้องเรียน
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ห้องเรียน
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
สนทนาในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้น ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ในห้องเรียน
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. ใช้
รู้อะไร ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการ ๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ภาษาต่างประเทศ รวบรวมคำศัพท์ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว ศาสน์ กษัตริย์
เพื่อรวบรวมคำศัพท์ ทำอะไรได้
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา อ ๑๑๑๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑.

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
Hi ! Hello !

๒.

Stand up.
Sit down.

๓.

I Love alphabet

๔.

My words

๕.
๖.

What’s this?
I want something

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต ๑.๒ ป.๑/๑
ต ๑.๒ ป.๑/๔
ต ๑.๓ ป.๑/๑
ต ๒.๑ ป.๑/๑
ต ๑.๑ ป.๑/๑
ต ๑.๒ ป.๑/๒
ต ๔.๑ ป.๑/๑
ต ๑.๑ ป.๑/๒
ต ๒.๒ ป.๑/๑
ต ๑.๑ ป.๑/๓
ต ๑.๒ ป.๑/๓
ต ๓.๑ ป.๑/๑
ต ๔.๒ ป.๑/๑
ต ๑.๑ ป.๑/๔
ต ๑.๒ ป.๑/๓
รวม

สาระการเรียนรู้
-การกล่าวคำทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ และประโยคแนะนำให้ข้อมูตนเอง

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๖
๒๐

-ปฏิบัติตามและใช้คำสั่งง่ายๆ ที่ได้ฟัง

๕

๑๐

-ระบุตัวอักษร/เสียง/อ่านออกเสียงสระ
-สะกดคำง่ายๆ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
-บอกความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง

๑๐

๒๕

๑๐

๒๕

-ถามและตอบคำถาม จากการฟังเรื่องใกล้ตัว
-บอกความต้องการง่ายๆ ของตัวเอง ตามแบบ
ที่ฟัง

๔
๕

๑๐
๑๐

๔๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระ/มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การ ๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง
สื่อสาร
และคำขอร้องง่าย ๆ
มาตรฐาน ต ๑.๑
ที่ฟงั
เข้าใจและตีความเรื่องทีฟ่ ัง
และอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต ๑.๒
มีทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
ความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และ
ประโยคคำสั่ง คำขอร้อง
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องต่าง ๆ
เช่น Stand up, Sit down,
Please come here. ,
Don’t make a loud noise,
please. etc
๒. ระบุตัวอักษร
รู้อะไร
และเสียง อ่านออก หลักการอ่านออกเสียง สะกดคำ ระบุ
เสียงคำและสะกด ตัวอักษรและเสียง หลักการอ่านออก
คำและอ่านประโยค เสียงคำและประโยคต่าง ๆ
ง่าย ๆ ถูกต้องตาม ทำอะไรได้
หลักการอ่าน
๑. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก
เสียงและสะกดคำและอ่านประโยค
ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เช่น
- พยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายคำ
- เน้นหนัก-เบา (Stress)
- ระดับเสียงสูง-ต่ำ (Intonation)
๓. เลือกภาพตรง
รู้อะไร
ตามความหมายของ ความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำและ
คำ กลุ่มคำและ
ประโยค
ประโยคที่ฟัง
ทำอะไรได้
เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ
กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง
๔. ตอบคำถามจาก รู้อะไร
การฟังประโยค บท รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์
สนทนาหรือนิทาน รูปประโยคจากการฟังบทสนทนา
ง่ายๆ ที่มี
หรือนิทานง่าย ๆที่มีภาพประกอบ
ภาพประกอบ
ทำอะไรได้
ตอบคำถามจากการฟังประโยค
บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ที่มี
ภาพประกอบ
๑. พูดโต้ตอบด้วย รูอ้ ะไร
คำสั้นๆ ง่ายๆ ใน
การรู้และเข้าใจบทสนทนาที่ใช้ใน
การสื่อสารระหว่าง การสื่อสารระหว่างบุคคล
บุคคลตามแบบที่ฟัง ทำอะไรได้
พูด/โต้ตอบถ้อยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น บท
สนทนาเกี่ยวกับการทักทาย การกล่าว

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
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ผลการวิเคราะห์
ลา การขอบคุณ การขอโทษและการ
แนะนำตนเอง
๒. ใช้คำสั่งง่าย ๆ
รู้อะไร
ตามแบบที่ฟัง
การรู้และเข้าใจคำศัพท์ กลุ่มคำ และ
ประโยคช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
คำสั่งและคำขอร้อง
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆที่
ฟังและออกคำสั่งและคำขอร้องให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม
๓. บอกความ
รู้อะไร
ต้องการง่าย ๆ ของ รู้จักเลือกใช้คำและประโยคเพื่อบอก
ตนเองตามแบบที่ฟัง ความต้องการของตนเอง
ทำอะไรได้
พูดประโยคแสดงความต้องการง่าย ๆ
ของตนเอง เช่น
I want …… please. etc.
๔. พูดขอและให้
รู้อะไร
ข้อมูลง่าย ๆ
การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เกี่ยวกับตนเองตาม ทำอะไรได้
แบบที่ฟัง
พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เช่น What’s your name?/ My
name is …….. . etc.
มาตรฐาน ต ๑.๓
๑. พูดให้ข้อมูล
รู้อะไร
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับตนเองและ การพูดสื่อสารเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ความคิดรวบยอด และ
เรื่องใกล้ตัว
ใกล้ตัว
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
ทำอะไรได้
โดยการพูดและเขียน
พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
บุคคล และเรื่องใกล้ตัว ชื่อ อายุ
รูปร่าง ส่วนสูง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว

สาระที่ ๒ ภาษาและ
วัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม กับกาลเทศะ

ตัวชี้วัด

๑. พูดและทำท่า
ประกอบตาม
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา

รู้อะไร
การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ทำอะไรได้
๑. พูดและทำท่าทางประกอบตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๒. บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา เช่น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
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ตัวชี้วัด
๒. บอกชื่อและ
คำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของ
เจ้าของภาษา

๓. เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะ
กับวัย

มาตรฐาน ต ๒.๒
เข้าใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และ
นำมาใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับกาลเทศะ

๑. ระบุตัวอักษร
และเสียงตัวอักษร
ของ
ภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย

สาระที่ ๓ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑
ใช้ภาษา ต่างประเทศใน
การเชื่อมโยงความรู้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
และเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาแสวงหาความรู้
และเปิดโลกทัศน์ของตน

๑. บอกคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น

ผลการวิเคราะห์
Christmas’s Day. Valentine’s
Day. Happy New Year’s Day. etc.
รู้อะไร
การบอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา
ทำอะไรได้
บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล
สำคัญของเจ้าของภาษา เช่น
Christmas’s Day. Valentine’s
Day. Happy New Year’s Day. etc.
รู้อะไร
การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย
ทำอะไรได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย เช่น
กิจกรรมวัน Christmas’ s day.
Valentine’ s day. NewYear’s
day. etc
รู้อะไร
การระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ทำอะไรได้
บอกตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย เช่น
A-Z ก-ฮ

รู้อะไร
คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น
ทำอะไรได้
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระที่ ๔ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุนชน
โลก
มาตรฐาน ต ๔.๑
ใช้ภาษา ต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม

ตัวชี้วัด
๑. ฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่าย ๆ
ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐาน ต ๔.๒
ใช้ภาษา ต่างประเทศเป็น
เครื่องมือพื้นฐานใน
การศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก

๑. ใช้
รู้อะไร
ภาษาต่างประเทศ
รูค้ วามหมายคำศัพท์ สำนวนภาษา
เพื่อรวบรวมคำศัพท์ ประโยคที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว ทำอะไรได้
ใช้ภาษาต่างประเทศบอกเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว เช่น อาชีพ บุคคล
สำคัญในชุมชน

รู้อะไร
ฟังและพูด รู้ความหมายของคำศัพท์
สำนวนภาษา ประโยคในสถานการณ์
ง่าย ๆ ในห้องเรียน
ทำอะไรได้
ฟังและพูดสนทนาในสถานการณ์ง่าย
ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน เช่น การ
ทักทาย
การกล่าวคำอำลา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา อ ๑๒๑๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
About me
- What's (is) your
name?
- Introductions
- Personal
Introductions
- Vocabulary
My Classroom
- Position
- Wh – Question
- Word in classroom
- Number
- Days and Color

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๒/๓-๔
ต ๑.๒ ป.๒/๑
ป.๒/๔
ต ๒.๑ ป.๒/๑
ป.๒/๓
ต ๓.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๑ ป.๒/๑
ต ๑.๑ ป.๒/๓-๔
ต ๑.๒ ป.๒/๒-๓
ต ๓.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๒ ป.๒/๑

๓

My Family
- Wh – Question
- Pronouns
- Adjective
- Vocabulary

๔

My Pets
- Adjective
- Position
- Like / Dislike
- Wh – Question
(Where is the..?/What
do you have?)
Food & Drink
- Fruits
- Vegetable
- Drink

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

หน่วยที่
๑

๒

๕

สาระการเรียนรู้
- พูดทักทายผู้อื่นด้วยคำง่ายๆ
- พูดแนะนำตนเองด้วยประโยคง่ายๆ
- ใช้คำศัพท์ที่อยู่ใกล้ตัว

- คำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และ
ความหมายเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนและ
รอบๆ ตัว
- ประโยคบทสนทนาที่มีภาพประกอบ
ประโยคคำถามและคำตอบ
- ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ห้องเรียน
- รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของรอบๆตัว
จากสื่อต่างๆ
- คำสั่ง คำขอร้อง บอกความต้องการง่ายๆ
ของตน
- ตอบคำถามจากการฟังประโยคสนทนา
อย่างง่าย
- พูดคำสั่ง คำขอร้องและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
- ฟัง พูด คำศัพท์และประโยคง่ายๆ
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
หรือจากสื่อต่างๆ
- ฟัง พูดคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ
เกี่ยวกับสัตว์ และอ่านออกเสียงคำให้
ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
- บอกความรู้สึก ให้ข้อมูล บอกตำแหน่งที่
อยู่ของสัตว์ได้
- เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ชาวต่างชาติได้เหมาะสมกับวัย
- ฟัง พูดคำศัพท์และประโยคง่ายๆ
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
- บอกความต้องการและความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่นง่ายๆ
- เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ชาวต่างชาติได้เหมาะสมตามสถานการณ์

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๘
๒๕

๗

๒๐

๖

๑๐

๗

๒๐

๖

๑๕
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หน่วยที่
๖

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
My birthday

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๒/๑-๔
ต ๑.๒ ป.๒/๑-๒
ต ๑.๓ ป.๒/๑
ต ๒.๑ ป.๒/๓
ต ๓.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๒ ป.๒/๑
รวม

สาระการเรียนรู้
- ฟัง พูดคำศัพท์เกี่ยวกับวันสำคัญ
- ใช้ประโยคง่ายๆเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ
ของไทยและต่างประเทศ
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๖
๑๐

๔๐

๑๐๐

437
คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การ
สื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑
เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด
๑.ปฏิบัติตามคำสั่ง
และคำขอร้องที่ฟัง
หรืออ่าน
๒. อ่านออกเสียงคำ
สะกดคำ อ่าน
กลุ่มคำ ประโยค
และบทพูดเข้า
จังหวะ (Chant)
ง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน
๓. เลือก/ระบุภาพ
หรือสัญลักษณ์ตรง
ตามความหมายของ
กลุ่มคำและประโยค
ที่ฟัง
๔. ตอบคำถามจาก
การฟังหรือ อ่าน
ประโยค บทสนทนา
หรือนิทานง่าย ๆ

มาตรฐาน ต ๑.๒
มีทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑. พูดโต้ตอบด้วย
คำสั้นๆ ง่าย ๆ ใน
การสื่อสารระหว่าง
บุคคลตามแบบที่ฟัง

๒. ใช้คำสั่งและคำ
ขอร้องง่าย ๆ ตาม
แบบที่ฟัง

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
คำสั่ง คำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องจากที่ฟัง
หรืออ่าน
รู้อะไร
หลักการอ่านออกเสียงคำ อ่านสะกด
คำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และอ่านบท
พูดเข้าจังหวะ (Chant) ง่าย ๆ ได้
ถูกต้อง
ทำอะไรได้
อ่านประโยคได้ถูกต้องตามหลักการ
อ่านและพูดเข้าจังหวะ (Chant)
รู้อะไร
ความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่
ฟัง
ทำอะไรได้
เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ได้ตรง
ตามความหมายของคำ กลุ่มคำและ
ประโยคที่ฟัง
รู้อะไร
ความหมายของคำศัพท์ ประโยค และ
บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ที่มี
ภาพประกอบ
ทำอะไรได้
ตอบคำถามจากการฟังประโยค บท
สนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มี
ภาพประกอบ
รู้อะไร
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่าง
บุคคลผู้เรียนต้องรู้คำศัพท์ สำนวน
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร คำพูดสั้น ๆ
ง่าย ๆที่ใช้ใน
การโต้ตอบระหว่างบุคคล
ทำอะไรได้
พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ได้
รู้อะไร
คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้สั่ง
และขอร้อง
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตามคำสั่งและใช้คำขอร้องง่าย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์

ๆ
๓. บอกความ
รู้อะไร
ต้องการง่าย ๆ ของ ใช้ประโยคเพื่อบอกความต้องการง่าย
ตนเองตามแบบที่ฟัง ๆ ของตนเอง
ทำอะไรได้
พูดประโยคแสดงความต้องการตาม
แบบที่ฟัง
๔. พูดขอและให้
รู้อะไร
ข้อมูลง่ายๆ
ประโยค/สำนวนที่ใช้พูดขอและพูดให้
เกี่ยวกับตนเองและ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อนตามแบบที่ฟัง ทำอะไรได้
พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเพื่อน
๕. บอกความรู้สึก รู้อะไร
ของตนเองเกี่ยวกับ คำศัพท์ โครงสร้างประโยคที่ใช้บอก
สิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว
ความรู้สึกของตนเอง
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทำอะไรได้
ตามแบบที่ฟัง
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง
ๆ เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ รัก ไม่รัก
เช่น I / You / We / They
like…..etc.
มาตรฐาน ต ๑.๓
๑. พูดให้ข้อมูล
รู้อะไร
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับตนเองและ การพูดสื่อสารเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ความคิดรวบยอด และ
เรื่องใกล้ตัว
ใกล้ตัว
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
ทำอะไรได้
โดยการพูดและเขียน
พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
บุคคล และเรื่องใกล้ตัว ชื่อ อายุ
รูปร่าง ส่วนสูง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว
๒.จัดหมวดหมู่คำ
รู้อะไร
ตามประเภทของ
วิธีการจัดหมวดหมู่คำตามประเภท
บุคคล สัตว์และ
ทำอะไรได้
สิ่งของตามที่ฟังหรือ ๑. ฟังหรืออ่านข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล
อ่าน
สัตว์ สิ่งของ
๒. จัดหมวดหมู่คำตามประเภทบุคคล
สัตว์ สิ่งของ
๓. ระบุ/เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของ
ภาพ กับคำ หรือกลุ่มคำ โดยใช้ภาพ
แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง
สาระที่ ๒ ภาษาและ
๑. พูดและทำท่า
รู้อะไร
วัฒนธรรม
ประกอบตาม
การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
มาตรฐาน ต ๒.๑
วัฒนธรรมของ
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
เข้าใจความสัมพันธ์
เจ้าของภาษา
ทำอะไรได้
ระหว่างภาษากับ
๑. พูดและทำท่าทางประกอบตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
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สาระ/มาตรฐาน
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม กับกาลเทศะ

ผลการวิเคราะห์
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๒. บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา เช่น
Christmas’s Day. Valentine’s
Day. Happy New Year’s Day. etc.
๒. บอกชื่อและ
รู้อะไร
คำศัพท์ง่าย ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ
เกี่ยวกับเทศกาล/
วัฒนธรรมและเทศกาลสำคัญของ
วันสำคัญ/งานฉลอง เจ้าของภาษา
และชีวิต ความ
ทำอะไรได้
เป็นอยู่ของเจ้าของ ๑. บอกชื่อและคำศัพท์ง่าย ๆ
ภาษา
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษา
๓. เข้าร่วมกิจกรรม รู้อะไร
ทางภาษาและ
รู้ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับวัย
ทำอะไรได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
มาตรฐาน ต ๒.๒
๑. บอกความ
รู้อะไร
เข้าใจความเหมือนและ
แตกต่างของเสียง
รู้จักตัวอักษรและเสียงตัวอักษร คำ
ความแตกต่างระหว่าง
ตัวอักษร คำ
กลุ่มคำ ประโยคของ
ภาษาและวัฒนธรรมของ กลุ่มคำและประโยค ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
เจ้าของภาษากับภาษาและ ง่าย ๆ ของ
ทำอะไรได้
วัฒนธรรมไทย และ
ภาษาต่างประเทศ บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร
นำมาใช้อย่างถูกต้องและ และภาษาไทย
คำ กลุ่มคำและประโยคง่าย ๆ ของ
เหมาะสมกับกาลเทศะ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

สาระที่ ๓ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑
ใช้ภาษา ต่างประเทศใน
การเชื่อมโยงความรู้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
และเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาแสวงหาความรู้
และเปิดโลกทัศน์ของตน

ตัวชี้วัด

๑. บอกคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น

รู้อะไร
คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น
ทำอะไรได้
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
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สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
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สาระที่ ๔ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุนชน
โลก
มาตรฐาน ต ๔.๑
ใช้ภาษา ต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม

๑. ฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่าย ๆ
ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน

มาตรฐาน ต ๔.๒
ใช้ภาษา ต่างประเทศเป็น
เครื่องมือพื้นฐานใน
การศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก

๑. ใช้
รู้อะไร
ภาษาต่างประเทศ
ความหมายคำศัพท์ สำนวนภาษา
เพื่อรวบรวมคำศัพท์ ประโยคที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว ทำอะไรได้
ใช้ภาษาต่างประเทศที่บอกเรื่องที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว เช่น อาชีพ บุคคล
สำคัญในโรงเรียน/ชุมชน และชื่อวิชา
ที่เรียน

รู้อะไร
ความหมายคำศัพท์ สำนวนภาษา
ประโยคในสถานการณ์ง่าย ๆ ใน
ห้องเรียน
ทำอะไรได้
พูดสนทนาในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา อ ๑๓๑๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
All about us

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต.๑.๑ ป.๓/๑-๔
ต.๑.๒ ป.๓/๑-๕

๒

Good food

๓

New year

๔

Country and
City

๕

Plants We Eat

๖

My classroom

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

หน่วยที่

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
บอกส่วนประกอบของร่างกายได้ คำและประโยคที่ ๘
๕
ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง บุคคลใกล้ตัว
เช่น บอกชื่อ อายุ รูปร่าง ส่วนสูง สิ่งต่างๆ คำ
กลุ่มคำที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ
ประโยคที่ใช้แสดงความเป็นเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
ใกล้ตัว
กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยวและความหมายเกี่ยวกับ
๖
๕
อาหารเครื่องดื่ม บอกความรู้สึกชอบ ไม่ชอบแยก
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม อาหารมีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นได้
สาระการเรียนรู้

คำและประโยคที่ใช้แสดงความรูส้ ึก ชอบ ไม่ชอบ ดี
ใจ เสียใจ การแสดงมารยาทวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา การกล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ คำศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม
คำสั่ง คำขอร้อง คำ กลุ่มคำ และบทพูดสนทนา
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว ชุมชน สามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างชุมชนชนบทและชุมชนเมืองและบูรณาการ
กับกลุ่มสาระอื่นได้

๔

๕

๘

๕

คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยคและบทสนทนาตอบโต้
ด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ แสดงความรู้สึก ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองชอบ ไม่ชอบ และเชื่อมโยง
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเยนรู้อื่นได้

๕

๕

คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยคและบทสนทนาตอบโต้
ด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ แสดงความรู้สึก ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งของของตัวเอง สิ่งของในห้องเรียน และ
สามารถพูดเพื่อขอสิ่งของต่างๆได้

๕

๕

๔๐

๑๐๐

รวม
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การ
สื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑
เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต ๑.๒
มีทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง
คำขอร้องและ
คำแนะนำ
(Instructions) ง่าย
ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
๒. อ่านออกเสียงคำ
สะกดคำ อ่าน
กลุ่มคำ ประโยค
ข้อความง่าย ๆ และ
บทพูดเข้าจังหวะ
ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน
๓. เลือก/ระบุภาพ
หรือสัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรง
ตามความหมายของ
ประโยคและ
ข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง
หรืออ่าน

ผลการวิเคราะห์

รู้อะไร
คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและ
คำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
รู้อะไร
คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ
และบทพูดเข้าจังหวะ
ทำอะไรได้
อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่าน
กลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และ
บทพูดเข้าจังหวะ
รู้อะไร
การเข้าใจความหมายของกลุ่มคำและ
ประโยคที่ฟังทำให้สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง
ทำอะไรได้
เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์
เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง หรือ
อ่าน
๔. ตอบคำถามจาก รู้อะไร
การฟังและ
เรื่องที่ฟังและอ่านทำให้สื่อสารได้
อ่านประโยค บท
อย่างถูกต้อง
สนทนา และ
ทำอะไรได้
นิทานง่าย ๆ
ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน
๑. พูด/เขียนโต้ตอบ รู้อะไร
ในการสื่อสาร
คำศัพท์ โครงสร้างประโยค
ระหว่างบุคคล
ทำอะไรได้
เลือกใช้คำพูด ประโยค/ข้อความที่ใช้
ในการสนทนา เช่น การทักทาย กล่าว
ลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/
ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง
๒. ใช้คำสั่ง คำ
รู้อะไร
ขอร้องและคำขอ
คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ที่ใช้เพื่อ
อนุญาตง่าย ๆ
การสื่อสาร
ทำอะไรได้
ใช้คำสัง่ คำขอร้อง คำขออนุญาต
๓. พูด/เขียนแสดง

รู้อะไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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สาระ/มาตรฐาน
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ประโยคที่ใช้แสดงความต้องการของ
ตนเองและขอความช่วยเหลือ
ทำอะไรได้
พูด/เขียนบอกความต้องการของ
ตนเองและขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์
ง่าย ๆ ได้
๔. พูด/เขียนเพื่อขอ รู้อะไร
และให้ข้อมูล
คำศัพท์ โครงสร้าง ประโยค ที่ใช้ใน
เกี่ยวกับตนเอง
การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อน และ
เพื่อนและครอบครัว
ครอบครัว
ทำอะไรได้
ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อนและครอบครัว
๕. พูดแสดง
รู้อะไร
ความรู้สึกของ
คำศัพท์ โครงสร้าง ประโยคที่ใช้ใน
ตนเองเกี่ยวกับเรื่อง การแสดงความรู้สึก
ต่าง ๆ ใกล้ตัว และ ทำอะไรได้
กิจกรรมต่าง ๆ ตาม พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับและเรื่อง
แบบที่ฟัง
ใกล้ตัว
มาตรฐาน ต ๑.๓
๑. พูด/เขียนให้
รู้อะไร
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความหมายของคำ กลุ่มคำ ของสิ่งต่าง
ความคิดรวบยอด และ
ตนเองและเรื่องใกล้ ๆ ใกล้ตัว
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตัว
ทำอะไรได้
โดยการพูดและเขียน
พูด/วาดภาพ เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรือ
อ่าน
๒.พูด/วาดภาพ
รู้อะไร
แสดงความสัมพันธ์ ความหมายของคำ กลุ่มคำ ของสิ่งต่าง
ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ ๆ ใกล้ตัว
ตัวตามที่ฟังหรือ
ทำอะไรได้
อ่าน
พูด/วาดภาพ เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรือ
อ่าน
๓. พูดแสดงความ รู้อะไร
คิดเห็นง่าย ๆ
คำ กลุ่มคำ ประโยคที่ใช้ในการแสดง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ความคิดเห็น
ใกล้ตัว
ทำอะไรได้
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว
สาระที่ ๒ ภาษาและ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
ความต้องการของ
ตนเอง และขอความ
ช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่าย ๆ

๑. พูดและทำท่า
ประกอบอย่าง

รู้อะไร
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
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สาระ/มาตรฐาน
มาตรฐาน ต ๒.๑
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม กับกาลเทศะ

ตัวชี้วัด
สุภาพ ตามมารยาท
สังคมและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
๒. ตอบคำถาม
เกี่ยวกับเทศกาล/
วันสำคัญ/งานฉลอง
และชีวิตความ
เป็นอยู่ง่ายๆ ของ
เจ้าของภาษา
๓. เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะ
กับวัย

มาตรฐาน ต ๒.๒
เข้าใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และ
นำมาใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับกาลเทศะ

๑. บอกความ
แตกต่างของเสียง
ตัวอักษร คำ
กลุ่มคำและประโยค
ง่าย ๆ ของ
ภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย
๒. บอกความ
เหมือน/ความ
แตกต่าง
ระหว่างเทศกาล
และงานฉลอง
ตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ของไทย

สาระที่ ๓ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑
ใช้ภาษา ต่างประเทศใน
การเชื่อมโยงความรู้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
และเป็นพื้นฐานในการ

๑. ค้นคว้า รวบรวม
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น และ
นำเสนอด้วยการพูด
/ การเขียน
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เจ้าของภาษา
ทำอะไรได้
พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตาม
มารยาททางสังคม/วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
รู้อะไร
เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
ทำอะไรได้
ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วัน
สำคัญ/งานฉลองและชีวิตความ
เป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา
รู้อะไร
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ทำอะไรได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่
เหมาะสมกับวัย
รู้อะไร
ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ
กลุ่มคำ ประโยค และข้อความของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ทำอะไรได้
๑. บอกความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร คำ กลุ่มคำและประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
รู้อะไร
ความเหมือน ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย
ทำอะไรได้
บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลองตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย
รู้อะไร
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น
ทำอะไรได้
รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วย
การพูด/การเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
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สาระ/มาตรฐาน
พัฒนาแสวงหาความรู้
และเปิดโลกทัศน์ของตน

ตัวชี้วัด

สาระที่ ๔ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุนชน
โลก
มาตรฐาน ต ๔.๑
ใช้ภาษา ต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม

๑. ฟังและพูด/อ่าน
ในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา

มาตรฐาน ต ๔.๒
ใช้ภาษา ต่างประเทศเป็น
เครื่องมือพื้นฐานใน
การศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก

๑. ใช้
ภาษาต่างประเทศ
ในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
คำศัพท์ สำนวน ประโยค ที่ใช้ใน
ศาสน์ กษัตริย์
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ในสถานศึกษา
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ทำอะไรได้
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ฟังและพูดหรืออ่านคำศัพท์ สำนวน
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ประโยค ที่ใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไทย
ในห้องเรียนและสถานศึกษา
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นข้อมูล ศาสน์ กษัตริย์
ทำอะไรได้
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและ ๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา อ ๑๔๑๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
Greeting

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๔/๑
ต ๑.๒ ป.๔/๑

๒

Myself

ต ๑.๒ ป.๔/๔-๕
ต ๑.๓ ป.๔/๑

๓

My Family

ต ๑.๑ ป.๔/๓
ต ๑.๒ ป.๔/๔

๔

My School

ต ๑.๑ ป.๔/๓
ต ๑.๒ ป.๔/๓-๔
ต ๔.๑ ป.๔/๑

๕

Food and Drinks

ต ๑.๑ ป.๔/๓
ต ๒.๑ ป.๔/๑๒
ต ๑.๓ ป.๔/๑

๖

Seasons

ต ๑.๑ ป.๔/๓
ต ๑.๓ ป.๔/๑

๗

Sports and Games

ต ๑.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๓
ต ๒.๑ ป.๔/๓

๘

Day s and Moths

ต ๒.๑ ป.๔/๒-๓
ต ๒.๒ ป.๔/๒
ต ๓.๑ ป.๔/๑

หน่วยที่

สาระการเรียนรู้
- คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน บท
สนทนา ทีใ่ ช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ
ขอโทษ และข้อความที่ใช้ในการแนะนำตนเอง
- คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยคที่ใช้ขอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
- คำ และประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก
- กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์
เครื่องหมายและความหมายกึ่ยวกับครอบครัว
- คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยคที่ใช้ขอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
- กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์
เครื่องหมายและความกมายเกี่ยวกับโรงเรียน
- คำศัพท์ สำนวน ภาษา และประโยคที่ใช้
แสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือ ขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
- การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน ในสถาน
การณืที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
- กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์ เครื่องก
มาย และความหมายเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม
- คำศัพท์ และข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม
- กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์
เครื่องหมายและความหมายเกี่ยวกับฤดูกาล
- ประโยคและข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับฤดูกาล
- คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียนและ
คำแนะนำในการเล่นเกม
- กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์
เครื่องหมายและความหมายเกี่ยวกับเวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพ
- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่นการ
เล่นเกม
- คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ
งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษา
- ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๕
๑๐
๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๕

๑๐

๑๕

๑๐

๑๐
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หน่วยที่

๙

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

My Hometown

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

ต ๑.๓ ป.๔/๒

รวม

สาระการเรียนรู้
- ค้นคว้า รวบรวมและนำเสนอคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่นวัน
คริสต์มาส วันปีใหม่
- คำ กลุ่มคำ ที่มีความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
ใกล้ตัว เช่น การระบุ / เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของภาพกับคำหรือกลุ่มคำโดย
ใช้ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๑๐

๑๐

๘๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การ
สื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑
เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง
คำขอร้อง และ
คำแนะนำง่าย ๆ ที่
ฟังและอ่าน
๒. อ่านออกเสียง
ประโยค ข้อความ
และบทกลอนสั้น ๆ
ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน

๓. ระบุ/วาดภาพ
สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย
ของประโยคและ
ข้อความสั้น ๆ
ที่ฟังหรืออ่าน
๔. บอกใจความ
สำคัญ และตอบ
คำถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนา
และนิทานง่าย ๆ
หรือ เรื่องสั้นๆ
มาตรฐาน ต ๑.๒
มีทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑. พูด/เขียนโต้ตอบ
ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล

๒. ใช้คำสั่ง คำ
ขอร้อง คำขอ

ผลการวิเคราะห์
รู้อะไร
คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยค คำสั่ง
คำขอร้องและคำแนะนำ
ทำอะไรได้
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและ
คำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
รู้อะไร
หลักการอ่านออกสียงตามหลักเกณฑ์
ทางภาษา
ทำอะไรได้
๑. ออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและ
กลุ่มคำ
๒. ออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ใน
ประโยค
๓. การออกเสียงเชื่อมโยง (Linking
Sound) ในข้อความ
๔. ออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ
รู้อะไร
ความหมายของประโยคและข้อความ
สั้น ๆ
ทำอะไรได้
เลือก/ระบุวาดภาพ หรือสัญลักษณ์
เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง หรือ
อ่าน
รู้อะไร
ฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย
ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ
ทำอะไรได้
๑.บอกใจความสำคัญของเรื่องที่ฟัง
และอ่าน
๒. ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน
รู้อะไร
คำศัพท์ และประโยคทักทาย กล่าวลา
ขอบคุณ
ทำอะไรได้
พูด/เขียนโต้ตอบบทสนทนาที่ใช้ใน
การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ
ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ
รู้อะไร
คำศัพท์ และประโยคคำสัง่ คำขอร้อง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/

449
สาระ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
อนุญาต และให้
คำแนะนำง่ายๆ

ผลการวิเคราะห์
คำแนะนำที่มี ๑-๒ ขั้นตอน เช่น
Open the book and read. etc
ทำอะไรได้
ใช้คำสัง่ คำขอร้อง คำแนะนำที่มี ๑-๒
ขั้นตอน เช่น Open the book and
read. etc.
๓. พูด/เขียนแสดง รู้อะไร
ความต้องการ ขอ
คำศัพท์ โครงสร้างประโยค แสดง
ความช่วยเหลือ
ความต้องการ ขอความช่วยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือใน
ทำอะไรได้
สถานการณ์
ใช้ภาษาเพื่อแสดงความต้องการ
ง่าย ๆ
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่าย ๆ
๔. พูด/เขียนเพื่อขอ รู้อะไร
และให้ข้อมูล
คำศัพท์ โครงสร้างประโยค เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับตนเอง
ตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่อง
เพื่อน ครอบครัว
ใกล้ตัว
และเรื่องใกล้ตัว
ทำอะไรได้
พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้
ตัว
๕. พูด/เขียนแสดง รู้อะไร
ความรู้สึกของ
คำศัพท์ โครงสร้างประโยคแสดง
ตนเองเกี่ยวกับเรื่อง ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว และ ๆใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ชอบ
กิจกรรมต่าง ๆ
ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า
พร้อมทั้งให้เหตุผล หิว รสชาติ
สั้น ๆ ประกอบ
I/You/We/They like…
He/she/likes……
because…… … .
ทำอะไรได้
พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ
ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว
รสชาติ
I/ You / We / They like..…..
He / She likes….…...
because….…..….

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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มาตรฐาน ต ๑.๓
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ความคิดรวบยอด และ
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
โดยการพูดและเขียน

ตัวชี้วัด
๑. พูด/เขียนให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ข้อความที่ ศาสน์ กษัตริย์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ตัว
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ทำอะไรได้
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๑. พูดให้ข้อมูลโดยใช้ประโยคและ
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ข้อความเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานที่ เป็นไทย
และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วน
๖. มีระเบียบวินัย
บุคคล เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวจำนวน ๑- ๗. มีความรับผิดชอบ/
๕๐๐ ลำดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล
มุ่งมั่นในการทำงาน
เวลา สภาพดินฟ้าอากาศ อารมณ์
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
ความรู้สึก สีขนาด รูปทรง ตำแหน่ง
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ของสิ่งต่าง ๆ
๒. เขียนให้ข้อมูลโดยใช้ประโยคและ
ข้อความเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานที่
และกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง
๒. เขียนภาพ
รู้อะไร
แผนผัง และแผนภูมิ ความหมายของคำ กลุ่มคำ การเขียน
แสดงข้อมูลต่าง ๆ ภาพแผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูล
ตามที่ฟังหรืออ่าน ต่างๆ
ทำอะไรได้
๑.บอกความหมายคำ กลุ่มคำ
ประโยค ที่แสดงข้อมูลและ
ความหมายของเรื่องต่าง ๆ
๒. วาดภาพ แผนผัง และแผนภูมิ
แสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน
๓. พูดแสดงความ รู้อะไร
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง คำและประโยคที่ใช้ในการพูดแสดง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว
ความคิดเห็น
ทำอะไรได้
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว โดยใช้คำและประโยค
ที่ถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ ๒ ภาษาและ
๑. ใช้ถ้อยคำ
รูอ้ ะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
วัฒนธรรม
น้ำเสียง และกิริยา การใช้ถ้อยคำทั้งเสียงและกิริยาท่าทาง ศาสน์ กษัตริย์
มาตรฐาน ต ๒.๑
ท่าทางอย่างสุภาพ อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
เข้าใจความสัมพันธ์
ตามมารยาทสังคม วัฒนธรรม
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ระหว่างภาษากับ
และวัฒนธรรมของ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
วัฒนธรรมของเจ้าของ
เจ้าของภาษา
ทำอะไรได้
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
พูดถ้อยคำด้วยน้ำเสียง และกิริยา
เป็นไทย
เหมาะสม กับกาลเทศะ
ท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม ๖. มีระเบียบวินัย
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
๗. มีความรับผิดชอบ/
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ตัวชี้วัด
๒. ตอบคำถาม/
บอกความสำคัญ
ของเทศกาล/วัน
สำคัญ/งานฉลอง
และชีวิตความ
เป็นอยู่ง่ายๆ ของ
เจ้าของภาษา
๓. เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความ
สนใจ

มาตรฐาน ต ๒.๒
เข้าใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และ
นำมาใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับกาลเทศะ

๑. บอกความ
เหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ การใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอน และการลำดับ
คำ (order) ตาม
โครงสร้างประโยค
ของ
ภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย
๒. บอกความ
เหมือน/ความ
แตกต่างระหว่าง
เทศกาลและงาน
ฉลองของเจ้าของ
ภาษากับของไทย

สาระที่ ๓ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑
ใช้ภาษา ต่างประเทศใน
การเชื่อมโยงความรู้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
และเป็นพื้นฐานในการ

๑. ค้นคว้า รวบรวม
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น และ
นำเสนอด้วยการพูด
/ การเขียน

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
มุ่งมั่นในการทำงาน
เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิต ๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
ความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ทำอะไรได้
ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของ
เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
รู้อะไร
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น
เทศกาล วันสำคัญ เกม นิทาน ร้อง
เพลง
ทำอะไรได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง ศาสน์ กษัตริย์
การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และ ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
การลำดับคำตามโครงสร้างประโยค
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ทำอะไรได้
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
เป็นไทย
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๖. มีระเบียบวินัย
ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและ
๗. มีความรับผิดชอบ/
การลำดับคำ (order) ตามโครงสร้าง มุ่งมั่นในการทำงาน
ประโยคของภาษาต่างประเทศและ
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
ภาษาไทย
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลองของ
เจ้าของภาษากับของไทย
ทำอะไรได้
บอกความเหมือน/ ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลองของ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ ศาสน์ กษัตริย์
เรียนรู้อื่น
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ค้นคว้า รวบรวม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
นำเสนอด้วยการพูด / การเขียน
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
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สาระ/มาตรฐาน
พัฒนาแสวงหาความรู้
และเปิดโลกทัศน์ของตน

ตัวชี้วัด

สาระที่ ๔ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุนชน
โลก
มาตรฐาน ต ๔.๑
ใช้ภาษา ต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม

๑. ฟัง พูด และ
อ่าน/เขียนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและ
สถานศึกษา

มาตรฐาน ต ๔.๒
ใช้ภาษา ต่างประเทศเป็น
เครื่องมือพื้นฐานใน
การศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก

๑. ใช้
ภาษาต่างประเทศ
ในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลต่าง
ๆ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
การฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยค ศาสน์ กษัตริย์
ในสถานการณ์ต่างๆ
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอก
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ห้องเรียน ด้วยการ ฟัง พูด อ่านและ เป็นไทย
เขียน
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
คำศัพท์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล
ศาสน์ กษัตริย์
ทำอะไรได้
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและ ๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
รวบรวมข้อมูล
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา อ ๑๕๑๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วยที่
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
Beginning
Language

มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา น้ำหนัก
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
(ชม.) คะแนน
ต ๑.๑ ป.๕/๑-๔
- คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน บท
๑๐
๑๐
ต ๑.๒ ป.๕/๑-๕
สนทนา ที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา
ขอบคุณ ขอโทษ และข้อความที่ใช้ในการ
แนะนำตนเอง
ต ๑.๑ ป.๕/๑-๔
- คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยคที่ใช้ขอและ ๑๐
๑๐
ต ๑.๒ ป.๕/๑-๕
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
- คำ และประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก
ต ๑.๑ ป.๕/๑-๔
- กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์
๑๐
๑๐
ต ๑.๒ ป.๕/๑-๕
เครื่องหมายและความหมายกึ่ยวกับ
ครอบครัว
- คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยคที่ใช้ขอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
ต.๑.๓ ป.๕/๑-๓
- กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์
๘
๑๐
เครื่องหมายและความกมายเกี่ยวกับโรงเรียน
- คำศัพท์ สำนวน ภาษา และประโยคที่ใช้
แสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือ
ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
- การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน ในสถาน
การณืที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ต.๑.๓ ป.๕/๑-๓
- กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์
๘
๑๐
เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม
- คำศัพท์ และข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม

๒

Myself

๓

My big family

๔

At school

๕

Food for health.

๖

My town

ต ๒.๑ ป.๕/๑-๓
ต ๒.๒ ป.๕/๑-๒

๗

My free time

ต ๓.๑ ป.๕/๑

๘

Let’ s go
shopping.

ต ๓.๑ ป.๕/๑

- กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์
เครื่องหมายและความหมายเกี่ยวกับฤดูกาล
- ประโยคและข้อความที่ใช้ในการพูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับฤดูกาล
- คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียนและ
คำแนะนำในการเล่นเกม
- กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์
เครื่องหมายและความหมายเกี่ยวกับเวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพ
- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่นการ
เล่นเกม
- คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย
- ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง

๖

๕

๖

๕

๘

๑๐
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

๙

Taking care of the
health.

๑๐

What the weather ต ๔.๑ ป.๕/๑
like?
ต ๔.๒ ป.๕/๑

สาระการเรียนรู้
เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย
- การเรียกชื่อหน่วยนับสำหรับ คำนามที่นับ
ไม่ได้
- การใช้คำถามเกี่ยวกับการถามปริมาณ
- คำ กลุ่มคำ ที่มีความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
ใกล้ตัว เช่น การระบุ / เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของภาพกับคำหรือกลุ่มคำโดย
ใช้ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง
- คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับฤดูกาลใน
ประเทศไทย
- การถาม ตอบ เกี่ยวกับอากาศ
- ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล และงานฉลองตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย

ต ๓.๑ ป.๕/๑

รวม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๘

๑๐

๖

๕

๘๐

๑๐๐
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คำอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การ
สื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑
เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต ๑.๒
มีทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง
คำขอร้อง และ
คำแนะนำที่ฟังและ
อ่าน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำ
ศาสน์ กษัตริย์
ทำอะไรได้
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและ
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
คำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
๒. อ่านออกเสียง
รู้อะไร
เป็นไทย
ข้อความ นิทาน
การอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน
๖. มีระเบียบวินัย
และบทกลอนสั้น ๆ และบทกลอนสั้นๆ
๗. มีความรับผิดชอบ/
ถูกต้องตามหลักการ ทำอะไรได้
มุ่งมั่นในการทำงาน
อ่าน
๑. การใช้พจนานุกรมเพื่อการออก
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
เสียงหนัก-เบาของคำศัพท์
๒. การออกเสียงพยัญชนะต้นคำ และ ๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
พยัญชนะท้ายคำ
๓. การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำ
และกลุ่มคำ
๔. การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ
ในประโยค
๕. การออกเสียงเชื่อมโยง (Linking
Sound) ในข้อความ
๖. การออกเสียงบทกลอนสั้น ๆ
๓. เลือก/ระบุ
รู้อะไร
ประโยค หรือ
คำศัพท์ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ
ข้อความสั้น ๆ ตรง ทำอะไรได้
ตามภาพ สัญลักษณ์ เลือก/ระบุวาดภาพ หรือสัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายที่ เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
อ่าน
ประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่อ่าน
๔. บอกใจความ
รู้อะไร
สำคัญ และตอบ
ทักษะการอ่าน การฟัง เพื่อจับ
คำถามจากการฟัง ใจความสำคัญและตอบคำถาม
และอ่าน
บทสนทนา นิทาน ทำอะไรได้
ง่าย ๆ และ
๑. สรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟัง
เรื่องเล่า
และอ่าน
๒. ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน
๑. พูด/เขียนโต้ตอบ รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ในการสื่อสาร
การพูดและเขียนสนทนาโต้ตอบ
ศาสน์ กษัตริย์
ระหว่างบุคคล
ระหว่างบุคคล
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
พูด/เขียนสนทนาโต้ตอบสื่อสาร
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ระหว่างบุคคลได้
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๒. ใช้คำสั่ง คำ
รู้อะไร
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ตัวชี้วัด
ขอร้อง คำขอ
อนุญาต และให้
คำแนะนำง่ายๆ

ผลการวิเคราะห์
คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และ
คำแนะนำ
ทำอะไรได้
ใช้คำสัง่ คำขอร้อง คำแนะนำที่มี ๒-๓
ขั้นตอน เช่น Open the book and
read. etc.
๓. พูด/เขียนแสดง รู้อะไร
ความต้องการ ขอ
คำศัพท์ สำนวนภาษาเพื่อพูด/เขียน
ความช่วยเหลือ
แสดงความต้องการ ขอความ
ตอบรับและปฏิเสธ ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
การให้ความ
ความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือใน
ทำอะไรได้
สถานการณ์
พูด/เขียนเพื่อแสดงความต้องการ ขอ
ง่าย ๆ
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่าย ๆ
๔. พูดและเขียนเพื่อ รู้อะไร
ขอและให้ข้อมูล
คำศัพท์ สำนวนภาษา เพื่อพูดและ
เกี่ยวกับตนเอง
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เพื่อน ครอบครัว
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้
และเรื่องใกล้ตัว
ตัว
ทำอะไรได้
พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้
ตัว เช่น What do you do? I’m
a/an….... etc.
๕. พูด/เขียนแสดง รู้อะไร
ความรู้สึกของ
คำศัพท์ สำนวนภาษา เพื่อพูด/เขียน
ตนเองเกี่ยวกับเรื่อง แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
ต่าง ๆ ใกล้ตัว และ เรื่องต่างๆ
กิจกรรมต่าง ๆ
ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้ง
พร้อมทั้งให้เหตุผล ให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ ทำให้ใช้
สั้น ๆ ประกอบ
ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
ทำอะไรได้
พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมให้
เหตุผลประกอบ เช่น I’m…/
He/She/It is….You / We / They
are……..
He / She likes…...because…….

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

มาตรฐาน ต ๑.๓
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร

๑. พูด/เขียนให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์

รู้อะไร
คำศัพท์ สำนวน ภาษาเพื่อพูด/เขียน
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ตัวชี้วัด
ความคิดรวบยอด และ
ตนเอง เพื่อน และ
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
โดยการพูดและเขียน

ผลการวิเคราะห์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ทำอะไรได้
พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดยใช้
ประโยค และข้อความที่ใช้ในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน เพื่อน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
๒. เขียนภาพ
รู้อะไร
แผนผัง แผนภูมิ
คำศัพท์ หลักการเขียนแผนภาพ
และตารางแสดง
แผนผัง แผนภูมิ และตารางเพื่อแสดง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟัง ข้อมูลต่าง ๆ
หรืออ่าน
ทำอะไรได้
เขียนแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาพ แผนผัง
แผนภูมิ และตาราง ตามที่ฟังหรืออ่าน
๓. พูด/เขียนแสดง รู้อะไร
ความคิดเห็น
คำศัพท์ การแต่งประโยค เพื่อพูด/
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ใกล้ตัว
ต่าง ๆใกล้ตัว
ทำอะไรได้
พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้
ตัว โดยใช้ข้อความและประโยคที่
ถูกต้องเหมาะสม
สาระที่ ๒ ภาษาและ
๑. ใช้ถ้อยคำ
รู้อะไร
วัฒนธรรม
น้ำเสียง และกิริยา การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกิริยา
มาตรฐาน ต ๒.๑
ท่าทาง
ท่าทางตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
เข้าใจความสัมพันธ์
อย่างสุภาพ ตาม
ทำอะไรได้
ระหว่างภาษากับ
มารยาทสังคมและ ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
วัฒนธรรมของเจ้าของ
วัฒนธรรมของ
อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
ภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง เจ้าของภาษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
เหมาะสม กับกาลเทศะ
๒. ตอบคำถาม/
รู้อะไร
บอกความสำคัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ งาน
ของ
ฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของ
เทศกาล/วันสำคัญ/ เจ้าของภาษา
งานฉลองและชีวิต ทำอะไรได้
ความเป็นอยู่ง่ายๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/
ของเจ้าของภาษา
งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา
๓. เข้าร่วมกิจกรรม รู้อะไร
ทางภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเพื่อใช้ใน
วัฒนธรรมตามความ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
สนใจ
ทำอะไรได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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ผลการวิเคราะห์
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามความ
สนใจ
มาตรฐาน ต ๒.๒
๑. บอกความ
รู้อะไร
เข้าใจความเหมือนและ
เหมือน/ความ
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
ความแตกต่างระหว่าง
แตกต่างระหว่างการ การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การ
ภาษาและวัฒนธรรมของ ออกเสียง ประโยค ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
เจ้าของภาษากับภาษาและ ชนิดต่างๆ การใช้
ลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของ
วัฒนธรรมไทย และ
เครื่องหมายวรรค
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
นำมาใช้อย่างถูกต้องและ ตอนและการลำดับ ทำอะไรได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ
คำตามโครงสร้าง
บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ประโยคของ
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง
ภาษาต่างประเทศ ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และ
และภาษาไทย
การลำดับคำ (order) ตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
๒. เปรียบเทียบ
รู้อะไร
ความเหมือน/ความ ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
แตกต่างระหว่าง
เทศกาล งานฉลองและประเพณีของ
เทศกาลงานฉลอง เจ้าของภาษากับของไทย
และประเพณีของ
ทำอะไรได้
เจ้าของภาษากับ
เปรียบเทียบความเหมือน/ ความ
ของไทย
แตกต่าง ระหว่างเทศกาล งานฉลอง
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย
สาระที่ ๓ ภาษากับ
๑. ค้นคว้า รวบรวม รู้อะไร
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
กับกลุ่มสาระการ
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
สาระการเรียนรู้อื่น
เรียนรู้อื่นจากแหล่ง ใกล้ตัว
มาตรฐาน ต ๓.๑
ทำอะไรได้
ใช้ภาษา ต่างประเทศใน การเรียนรู้ และ
นำเสนอด้วยการพูด รวบรวม นำเสนอข้อมูลคำศัพท์ที่
การเชื่อมโยงความรู้กับ
/ การเขียน
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ใกล้ตัว
และเป็นพื้นฐานในการ
ด้วยการพูด/การเขียน
พัฒนาแสวงหาความรู้
และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ ๔ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุนชน
โลก
มาตรฐาน ต ๔.๑
ใช้ภาษา ต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชนและ

ตัวชี้วัด

๑. ใช้ภาษาสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง
ๆที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและ
สถานศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
คำศัพท์ โครงสร้างประโยคที่ใช้
ศาสน์ กษัตริย์
ในการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ทำอะไรได้
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ ๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอก
เป็นไทย
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สังคม

มาตรฐาน ต ๔.๒
ใช้ภาษา ต่างประเทศเป็น
เครื่องมือพื้นฐานใน
การศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก

ตัวชี้วัด

๑. ใช้
ภาษาต่างประเทศ
ในการสืบค้น
และรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ

ผลการวิเคราะห์
ห้องเรียนด้วยการ ฟัง พูด อ่านและ
เขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
รู้อะไร
๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ
คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการสืบค้น
ศาสน์ กษัตริย์
ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ทำอะไรได้
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและ ๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต
รวบรวมข้อมูล
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย
๖. มีระเบียบวินัย
๗. มีความรับผิดชอบ/
มุ่งมั่นในการทำงาน
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา อ ๑๖๑๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๘๐ ชั่วโมง

๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
You and Me

๒

Home Sweet Home

๓

Off We Go

๔

Food & Health

ต.๑.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๓
ต.๑.๒ ป.๖/๒-๕
ต.๔.๑ ป.๖/๑

๕

Our Story Corner

๖

A Gift of Music

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

หน่วยที่

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๖/๑-๒
ต ๑.๒ ป.๖/๑-๒
ป.๖/๔
ต ๑.๓ ป.๖/๑
ป.๖/๓
ต ๒.๑ ป.๖/๑
ต ๓.๑ ป.๖/๑
ต.๑.๑ ป.๖/๑-๔
ต.๑.๒ ป.๖/๒-๔
ต.๑.๓ ป.๖/๑-๓
ต.๒.๑ ป.๖/๓
ต.๒.๒ ป.๖/๑
ต.๓.๑ ป.๖/๑
ต.๔.๑ ป.๖/๑
ต.๔.๒ ป.๖/๑
ต.๑.๑ ป.๖/๓
ต.๑.๒ ป.๖/๒
ต.๑.๓ ป.๖/๑
ต.๒.๑ ป.๖/๑
ต.๓.๑ ป.๖/๑
ต.๔.๑ ป.๖/๑

สาระการเรียนรู้
- กล่าวทักทาย การพูดแนะนำตนและผู้อื่น
และการถามข้อมูลจากผู้อื่น

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๐
๑๐

- เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และ อ่านจากสื่อ
ประเภทต่างๆอ่านออกเสียงข้อความ, นิทาน
- บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการ
ฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่ายๆ ได้

๑๐

๑๐

- ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว, ข้อมูลส่วนบุคคล,
ทิศทาง, อารมณ์ความรู้สึก, คำกลับคำ และ
ประโยคที่มคี วามหมายสำพันธ์กับภาพ
- ความเหมือน/แตกต่าง การออกเสียง
ประโยค
- การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
- ประโยคข้อความ โรงเรียน, สิ่งแวดล้อม,
อาหารเครื่องดื่ม, สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อขาย คำและประโยคที่ใช้แสดงความรูส้ ึกชอบ
/ ไม่ชอบ หิว รสชาติอาหาร/บอกลำดับ
ขั้นตอนการทำอาหาร / อ่านสลากยา
- อ่านข้อความนิทานเรื่องเล่าสั้นๆ บอก
ใจความสำคัญ ตอบคำถามจากนิทานที่อ่าน
เขียนภาพจากเรื่องที่ฟัง และ สามารถแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง มีการรวบรวม
คำศัพท์ของเนื้อเรื่องที่อ่าน ใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น รวบรวม
คำศัพท์จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- ให้ข้อมูลและความสำคัญของเทศกาลวัน
สำคัญ งานฉลอง เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเทศกาล

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๕

๑๐

๑๕
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หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

๗

Animals Big & Small

๘

Camp & Trips

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ต.๑.๑ ป.๖/๑-๒
ป.๖/๔
ต.๑.๒ ป.๖/๕
ต.๑.๓ ป.๖/๑
ป.๖/๓
ต.๓.๑ ป.๖/๑
ต.๒.๑ ป.๖/๑
ต.๑.๒ ป.๖/๒-๓
ต.๑.๓ ป.๖/๑
ป.๖/๓
ต.๓.๑ ป.๖/๑
ต.๔.๑ ป.๖/๑

งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษาและ
ของไทย
- อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น – ท้าย เน้นหนัก
– เบา ในกลุ่มคำ และ คำเสียงสูง – ต่ำ และ
การออกเสียง Linking Sound / อ่านบท
สนทนาเรื่องเล่า แล้วบอกใจความสำคัญและ
สามารถตอบได้ What, Where, When,
Who, Why / แสดงความรู้สึกกับเรื่องที่อ่าน
ให้เหตุผลประกอบ
- สามารถพูดแนะนำ การปฏิบัติตาม
คำแนะนำที่มี ๒-๓ ขั้นตอน พูดแสดงความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ
- ปฏิเสธให้ความช่วยเหลือ สามารถพูดและ
เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
สภาพดินฟ้าอากาศ / นำเสนอคำศัพท์
เกี่ยวกับกลุ่มสาระอื่น

รวม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๑๐

๑๕

๑๐

๑๕

๘๐

๑๐๐
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม
บทนำ
กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นเป็ น กิ จกรรมที่ มุ่ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม ความรู้ ทั ก ษะและประสบการณ์ ให้ แก่ ผู้ เรี ย น
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเดิมเรียกว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตร แต่ได้มี
ผู้ใช้ “กิจกรรมเสริมหลักสูตร” แตกต่างกันออกไปให้สอดคล้องกับความหมายของคำว่า “หลักสูตร” เช่นคำว่า
กิจ กรรมนั ก เรีย น ปั จ จุ บั น ความหมายของหลัก สู ต รได้ เปลี่ ย นไปตามสภาพของสั ง คม วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นคำว่า “กิจกรรมเสริมหลักสูตร” จึงเปลี่ยนไปเป็น
“กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๕๑ : ๑๖) ได้อ้างถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนว่า เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนพัฒ นาตนเองตามศักยภาพ พัฒ นาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย สติปัญ ญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็น ผู้ศีลธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย ปลูกฝัง และสร้าง
จิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ความสำคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจั ด การ การเผชิ ญ สถานการณ์ และการประยุ ก ต์ ค วามรู้ม าใช้ ในการป้ อ งกั น แก้ ปั ญ หาและเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริง กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย
ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการ
ดำเนิน ชีวิตให้สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อ ย่างมี คุณ ค่า มี ศักดิ์ ศรี และมีความสุ ข หลักสูตรการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน กำหนดให้มีสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่
จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่
เลือกด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะสนอง
นโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์
รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะต้อง
ดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการสำคัญ (กระทรวงศึกษา : ๒๕๕๑) คือ
๑ . เป้ า หมายของการจั ด กิ จ กรรมที่ ชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรม และครอบคลุ ม ผู้ เ รี ย น ทุ ก คน
๒. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็ มตามศักยภาพตามความสนใจ ความถนัด
ความต้องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
๓. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในลักษณะ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถี ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. เป็นกิจกรรมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำ ชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอื่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญ ญา
อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตอาสานึกของการทำ
ประโยชน์เพื่อสัง คม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อ ย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติจากการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิ ตสาธารณะ เกิดทักษะการทำงาน และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วย
กิจกรรม ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ ปั ญ หา กำหนดเป้ า หมาย วางแผนชี วิ ต ทั้ ง ด้ า นการเรี ย น และอาชี พ สามารถปรั บ ตนได้ อ ย่ า งเหมาะสม
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมี
ส่วนรวมพัฒนาผู้เรียน
๒. กิจกรรมนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความเป็ นระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับผิ ดชอบ การ
ทำงานร่ว มกั น การรู้จั กแก้ ปั ญ หา การตั ด สิน ใจที่ เหมาะสม ความมี เหตุผ ล การช่ วยเหลื อ แบ่ ง ปั น เอื้ อ อาทร
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองใน
ทุกขัน้ ตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมิน และปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น
กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่ อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตาม
ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิต
สาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑) กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เมื่อผู้เรียนไปปฏิบัติกิจกรรมแล้วนำไปสู่
เป้าหมายเพื่ อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ และคุณ ลักษณะอัน พึ ง ประสงค์ของผู้เรีย นตามหลัก สูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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กิจกรรมแนะแนว

เป้าหมาย
สมรรถณะสำคัญและ

กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์

กิจกรรมนักรียน

เป้าหมายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาให้บุคคลรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยกำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้
๑. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความชำนาญ ทั้งวิชาการและวิชาชีพอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
๒. ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มองเห็นช่องทางในการ
สร้างงาน อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง
๓. ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และประกอบสัมมาชีพ
๔. ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม
๕. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการจัดดังนี้
๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
๒. จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน
๓. บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
จินตนาการที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง
๕. จำนวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม
๖. มีการกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
สถานศึกษา.
๗. ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษาถือเป็นหน้าที่และงานประจำโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
๘. ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
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๙. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินผลการผ่านช่วงชั้นเรียน
แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยคำนึงถึงแนวการจัดดังต่อไปนี้
๑. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การบูรณการ
โครงการองค์ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น
๒. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และความสามารถ ความต้องการ ของผู้เรียน
และชุมชน เช่น ชมรมทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น
๓. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรม ลูกเสือ เนตร
นารี เป็นต้น
๔. จัดกิจกรรมประเภทบริการด้านต่าง ๆ ฝึกการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
ขอบข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการ โดยมี
ขอบเขตดังนี้
๑. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิง่ ขึ้น ในลักษณะเป็น
กระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒. เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ตลอดจนเห็น
แนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
๓. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสานึกการทำประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ สนับสนุน
ค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๔. เป็นกิจกรรมที่ฝึกการทำงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบต่อครอบและสังคม
โครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กิจกรม
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวม

ประถมศึกษา
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

ป.๖
๔๐
๔๐

มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.๑
ม.๒
ม.๓
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๔๐ ๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๔๐

๔๐

๔๐

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดโครงสร้างเวลาในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ – ๖ จานวน ๓๖๐ ชั่วโมง เป็นเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดเวลาให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ๖)
รวม ๖ ปี
จำนวน ๖๐ ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) รวม ๓ ปี
จำนวน ๔๕ ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖) รวม ๓ ปี
จำนวน ๖๐ ชั่วโมง
การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามโครงสร้างเวลาของหลักสูตร และผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมทั้ง ๓ ลักษณะ อย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
๑.หลักการ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะของผู้เรียนเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตน สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติกิจกรรม การทำงานกลุ่ม และ
การมีจิตสาธารณะ โดยมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน
๒. แนวทางการประเมิน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางในการประเมินตามแผนภาพ ดังนี้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมนักเรียน

ซ่อมเสริม

ประเมิน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ส่งผลการประเมิน

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์

เกณฑ์การประเมิน
๑.เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
๒.การปฏิบัติกิจกรรม
๓.ผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะของผู้เรียน
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สถานศึกษาควรกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการะประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒ ประการ คือ การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน
๑. การประเมินกิจกรรมผู้เรียนรายกิจกรรม
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
๑.๒ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
ผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม
๑.๓ ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมี
ผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนรายกิจกรรม และนำผลการประเมินไปบันทึกในระเบียบแสดงผลการเรียน
๑.๔ ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ในเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด ครูหรือผู้รับผิดชอบต้องดาเนินการซ่อมเสริมและ
ประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานศึกษา
๒. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อตัดสินเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา เป็นการประเมินการ
ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี / รายภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
และประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดำเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุก
คนตลอดระดับการศึกษา
๒.๒ ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดนั้น ผู้เรียนจะต้องผ่าน
กิจกรรม ๓ กิจกรรมสำคัญ ดังนี้
๒.๒.๑ กิจกรรมแนะแนว
๒.๒.๒ กิจกรรมนักเรียน ได้แก่
๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษา วิชา
ทหารโดยเลือกเพียง ๑ กิจกรรม
๒) กิจกรรมชุมนุม ชมรม
๒.๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒.๓ ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ
๒.๔ ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพื่ออนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา
๓. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด
โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้
๑. กำหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดไว้ ๒ ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน
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๒. กำหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและกำหนด
เกณฑ์การผ่านการประเมิน ดังนี้
๒.๑ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน / คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ไ ม่ผ่านการ
ปฏิบัติกิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษากำหนด
๒.๒ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี / รายภาค
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ใน กิจกรรมสำคัญทั้ง ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรม แนะแนว
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อ สังคมและสาธารณประโยชน์ ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมิน
ระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสำคัญกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรม นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒.๓ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับการศึกษา
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปี การศึกษานั้น ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินระดับ “ไม่ผ่าน”บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น
๔. แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์
กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริม
โดยให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนัน้
แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารเพื่อ
ดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
๕. ข้อเสนอแนะ
การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๑. ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดโดยสถานศึกษาควร
กำหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม สาหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโรงสร้างเวลาเรียน
๒. ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด โดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ
๓. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดกิจกรรม
ได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
โฮมรูม กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวและนามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีองค์ประกอบในการดำเนินการ ดังนี้
๔.๑ มีครูที่ปรึกษากิจกรรม และมีแผนการดำเนินกิจกรรม
๔.๒ มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟ้มสะสมงาน
๔.๓ มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม
๔.๔ มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม
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บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม
๑. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
๑.๑ กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาและโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย
๑.๒ ผู้บริหารชี้แจง ทำความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
เห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความทันสมัยใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๑.๔ สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
๑.๕ นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. บทบาทของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
๒.๑ ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผลพัฒนาผู้เรียน และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
๒.๒ ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒.๓ ร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน
และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
๒.๔ ส่งเสริม กระตุ้น และอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการจัดทำ
แผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล
๒.๕ ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการร่วมกิจกรรม
ให้เป็นไปตามแผน
๒.๖ ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน และซ่อมเสริมกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ พร้อมจัดทำ
เอกสารหลักฐานการประเมิน
๒.๗ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้วนำผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข
๒.๘ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๓. บทบาทของนักเรียน
๓.๑ ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ
หรือตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
๓.๒ เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
๓.๓ ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามลักษณะของกิจกรรม
๓.๔ ร่วมประชุมจัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเอาใจใส่อย่าง
สม่ำเสมอ
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๓.๕ ร่วมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและนำผลมาพัฒนาตนเองและนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อ
ครูผู้รับผิดชอบ
๓.๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท้อนความรู้สึกภายหลังการปฏิบัติ
กิจกรรม (After Action Review : AAR) รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน
๔. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
๔.๑ ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการกำหนดวางแผนดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม
๕ บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน
๕.๑ มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาและ
ชุมชน
๕.๒ ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียน ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้สำรวจตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
๕.๓ ดูแล เอาใจใส่ผู้เรียน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียน
๕.๔ เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่ผู้เรียน
๕.๕ ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
กระบวนการลูกเสือ คือกระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้การศึกษาและพัฒนา
เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่คำนึงถึงเชื่อชาติ ศาสนา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์ หลักการและวิธีการที่
การลูกเสือโลกกำหนดไว้
หลักกการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
กระบวนการลูกเสือ มีหลักการสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. มีศาสนาป็นที่ยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนเองนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
จริงใจ
๒. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติของตน พร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสันติ
สุข และสันติภาพ ความเข้าใจที่ดีต่อกันและกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
๓. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และเพื่อนมนุษย์ทุก
คน รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก
๔. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๕. ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
พระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตร ๘ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือ
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ ตามแนวทางดังนี้
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๑. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
๒. ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
๓. ให้รู้จักบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณประโยชน์
๔. ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
๕. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
ขอบข่ายกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย และกฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันให้รู้จัก
เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และวิถีชีวิตตามระบบประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้
เป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ได้กำหนดหลักสูตรออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
- เตรียมลูกเสือสำรอง และดาวดวงที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
- ดาวดวงที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
- ดาวดวงที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๒. ลูกเสือสามัญ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
- ลูกเสือสามัญ เนตรนารี ตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
- ลูกเสือสามัญ เนตรนารี โท ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
- ลูกเสือสามัญ เนตรนารี เอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการทางลูกเสือมีองค์ประกอบ ๗
ประการ คือ
๑. คำปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม กฎลูกเสือ
เป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ “ ห้าม” ทำหรือ “ บังคับให้ทำ” แต่ถ้าทำจะเกิดผลดีแก่ตนเอง เป็นคนดี ได้รับการยก
ย่องเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้
๒. เรียนรู้จากการกระทำ เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของผลงานเกิดจากการ
กระทำของตนเอง ทำให้มีความรู้ที่ชัดเจน สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และท้าทายความสามารถของ
ตนเอง
๓. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน การยอมรับซึ่งกัน
และกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการเรียนรู้การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น
๔. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี โดยใช้
สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัส สัญญาณ ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและ
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององศ์การลูกเสือโลก เพราะลูกเสือเป็นองศ์การที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลก
๕. การศึกษาธรรมชาติ สิ่งสำคัญของการลูกเสือ คือ ธรรมชาติ เป็นที่ปราถนาอย่างยิ่งในการทำ
กิจกรรม ป่าเขา ชายทะเล พุ่มไม้ การปีนเขา การผจญภัย การบุกเบิก การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล เป็นที่
เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่เรียกว่าการใช้ชีวิตแบบลูกเสือ
๖. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้เด็กทำต้องมีความก้าวหน้าและดึงดูด
ใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น การเล่นเกมที่สนุกสนาน การแข่งขันกันเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี
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๗. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้แนะหนทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจ เด็กต้องการ
ให้ผู้ใหญ่ชี้แนะ ผู้ใหญ่ก็ต้องนำพาไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุดจึงเป็นการร่วมมือกัน
ทั้งสองฝ่าย
เงื่อนไข การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
๑. เวลาในการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมตามระดับชั้น ตามหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ อัตราเวลาเรียน ๑ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ ๔๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
การจัดกิจกรรมเครื่องหมายวิชาพิเศษ หรือพิธีประดับดาว พิธีเข้าประจำกอง ของลูกเสือ เนตรนารี
อาจใช้เวลาปกติ หรือนอกเวลาเรียนก็ได้ลูกเสือ เนตรนารีทุกคนแต่งเครื่องแบบ ทุกครั้งเมื่อมีการฝึกอบรมและ
ถูกต้องตามประเภทของตนเอง
๒. การจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีทุกครั้ง จัดให้มีพิธีเปิดประชุมกอง เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน คือ
- ลูกเสือสำรอง การทำแกรนด์ฮาวล์ และเปิดประชุมกอง เรียนตามหลักสูตร และการทำแกรนด์ฮาวล์
และ ปิดประชุมกอง
- ลูกเสือสามัญ เนตรนารี ทำพิธีเปิดประชุมกอง เรียนตามหลักสูตร และทำพิธีปิดประชุมกอง
- การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความ
อดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง รู้จักการอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การนำลูกเสือสามัญ เนตรนารี ไปอยู่ค่ายพักแรมนอกสถานทีโดยพักค้างคืน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ลูกเสือสำรองอยู่ค่ายพักแรมในสถานที่ หรือเดินทางไกล ไม่พักค้างคืน อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
- จัดกิจกรรมทางศาสนา พิธีการทางลูกเสือ พิธีเข้าประจำกอง พิธีทบทวนคำปฏิญาณ การสวนสนาม
พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ เพื่อให้เกิดความ ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ
- จัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่นการนำลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือในระดับ
ต่างๆ การนำนายหมู่ลูกเสือไปอบรมนายหมู่ลูกเสือ การประกวดระเบียบแถว และกิจกรรมอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ตามวันสำคัญ
ของชาติ หรือกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสม เพื่อสนองตามอุดมการณ์ของลูกเสือ
๓. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนในสถานศึกษาผ่านการฝึกอบรมหลักวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้
เบื้องต้น ตามประเภทของตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ชั้นสูง ระดับ
ผู้นำ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนแต่งเครื่องแบบทุกครั้งที่ฝึกอบรม ตามประเภทของตนเอง
๔. สถานศึกษา จัดตั้งกอง กลุ่มลูกเสือ ตำแหน่งทางลูกเสือ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนอย่างถูกต้องตาม
ประเภทของลูกเสือ
การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
การประเมินผลเป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆ นอกจากจะพิจารณา
ตามทฤษฎีแล้ว ต้องพิจารณาด้านความประพฤติ พฤติกรรม การเข้าร่วมที่เน้นทักษะ และการปฏิบัติ ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง โดยแบ่งการประเมินผลเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. กิจกรรมบังคับ
เป็นการประเมินผลตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การตัดสินเลื่อนชั้นหรือหลักสูตร

473
เวลาเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนไม่ผ่าน ซ่อมเสริม
ผ่าน ส่งผลการประเมิน เลื่อนชั้น/จบหลักสูตร
๒. วิชาพิเศษ
จัดให้มีการทดสอบวิชาพิเศษ ในแต่ละสาขาวิชา โดยทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างน้อย ปี
ละ หนึ่งครั้ง ในจำนวน ๑๐ วิชา เพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ และสายสะพาย ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับอง
คณะลูกเสือแห่งชาติกำหนด โดยไม่คิดเกณฑ์การเลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ข้อ ๑ สังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
ข้อ ๒ ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ข้อ ๓ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
ข้อ ๔ รู้จักการทำการฝีมือ
ข้อ ๕ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับสัทธิการเมืองใดๆ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ช่วงชั้นที่ ๑
กิจกรรมลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ ๑ - ๓
ข้อ ๑ มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาระการเรียนรู้ เรื่องราวของกิจกรรม
ข้อ ๒ ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ
ข้อ ๓ ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้รับการแนะนำ
ข้อ ๔ พัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดระยะการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ ๑
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ช่วงชั้นที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือสามัญ – เนตรนารี ชั้น ป. ๔ – ๖
ข้อ ๑ เล่าพระราชประวัติของรัชกาลที่ ๖ และประวัติลอร์ดเบเดน โพเอลล์ อย่างย่อ ๆ ได้
ข้อ ๒ ปฏิบัติกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมได้
ข้อ ๓ แสดงความเคารพ แสดงรหัส และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแถวได้
ข้อ ๔ ผูกเงื่อน ผูกแน่น และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ข้อ ๕ ปฏิบัติตามคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามัญได้
ข้อ ๖ ปฐมพยาบาล และบริการแก่ผู้อื่นได้
ข้อ ๗ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแถว และสวนสนามได้
ข้อ ๘ ทำงานอดิเรกและสิ่งที่น่าสนใจได้
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โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี
ประเภท
ระดับชั้น
วิชาแกน
สำรอง
ป.๑ – ป.๓ เตรียมลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ ๑-๓
(อายุ ๘-๑๑ ปี)
- การฝึ ก อบรมและกิ จ กรรมลู ก เสื อ สำรอง
จะต้ อ งจั ด ให้ เหมาะสมกั บ วั ย ของเด็ ก โดย
คำนึงถึ งพั ฒ นาการทั้ ง ร่างกายและจิ ตใจเป็ น
พื้นฐาน ไม่ว่าเด็กจะอยู่ชั้นใดก็ตาม
สามัญ
ป.๔ – ป.๖ ลูกเสือตรี-โท-เอก
(อายุ ๑๑-๑๖ ปี)
- เริ่ม ฝึ ก อบรมให้ มี ความรั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น
เริ่มมีกิจกรรมใช้ชีวิตกลางแจ้งและการผจญภัย
เน้นระบบหมู่ การเป็นผู้นำ รวมทั้งการบำเพ็ญ
ประโยชน์ทั่วไป

วิชาพิเศษ
วิชาพิเศษ ๑๘ วิชา ใช้วิธี
บูรณาการเข้ากับวิชาสามัญ
ในหลักสูตร
วิชาพิเศษ ๕๔ วิชาใช้วิธี
บูรณาการเข้ากับวิชาสามัญ
ในหลักสูตร

สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เตรียมลูกเสือสำรองและดาวดวงที่ ๑
เตรียมลูกเสือสำรอง
สาระที่ ๑ ประวัติกิจการลูกเสือสำรอง
1.1 เล่าประวัติของกิจการลูกเสือสำรองได้
1.2 บอกประโยชน์ของการเป็นลูกเสือสำรองได้
1.3 แต่งเครื่องแบบลูกเสือสำรองได้
สาระที่ ๒ ความรู้เรื่องเมาคลี
๒.๑ สรุปเนื้อหา นิยายเรื่องเมาคลี ได้
๒.๒ บอกลักษณะนิสัย ของตัวละครในนิยายเรื่องเมาคลีได้
๒.๓ เลียนแบบท่าทางของสัตว์ในนิยายเรื่องเมาคลีได้
สาระที่ ๓ ระเบียบแถวเบือ้ งต้น
๓.๑ เข้าแถวตามหมู่ของตนเองได้
๓.๒ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแถวท่าตรง ท่าพัก ทำพักอยู่กับที่ได้
๓.๓ เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว แถวตอน แถวครึ่งวงกลม และแถววงกลมได้
สาระที่ ๔ การทำความเคารพและการจับมือซ้าย
๔.๑ แสดงท่าทำความเคารพเป็นรายบุคคล และเป็นหมู่ได้
๔.๒ บอกประวัติการจับบมือซ้ายและแสดงวิธีการจับมือซ้ายแบบลูกเสือได้
สาระที่ ๕ คำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ของลูกเสือสำรอง
๕.๑ บอกและปฏิบัติตามคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองได้
๕.๒ บอกและปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสำรองได้
๕.๓ บอกและปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือสำรองได้
สาระที่ ๖ อนามัย
๖.๑ บอกเหตุผล และบอกวิธีการรักษาความสะอาด ฟัน มือ เท้า เล็บได้
๖.๒ แสดงวิธีการหายใจ แสดงวิธีป้องกันโรคหวัดไม่ให้แพร่ออกไปได้
๖.๓ แสดงวิธีปฏิบัติเมื่อมีบาดแผลเล็กน้อย และขอความช่วยจากผู้ใหญ่เมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
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สาระที่
๗.๑
สาระที่
๘.๑

๗ ความสามารถในเชิงทักษะ
ขว้าง รับลูกบอล ม้วนหน้า กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง ปีนต้นไม้ได้
๘ การสำรวจ
บอกสถานที่ที่ให้บริการในท้องถิ่น และขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ตำรวจหรือหน่วยดับเพลิง

ได้
สาระที่ ๙ การค้นหาธรรมชาติ
๙.๑ บอกชื่อพืช สัตว์ที่พบเห็น และบอกลักษณะ ประโยชน์ โทษของพืชหรือสัตว์ที่พบเห็นได้
สาระที่ ๑๐ ความปลอดภัย
๑๐.๑ บอกสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในบ้าน และอันตรายที่เกิดจากไฟไหม้ได้
๑๐.๒ แสดงตนในการเดินถนน ข้ามถนนอย่างปลอดภัยได้
สาระที่ ๑๑ การบริการ
๑๑.๑ แสดงวิธีเก็บเสื้อผ้า รองเท้า จัดที่นอนให้เกิดความเรียบร้อยได้
๑๑.๒ แสดงวิธีต้มน้ำร้อน และการทำความสะอาดเครื่องใช้หลังจากใช้เสร็จแล้วได้
สาระที่ ๑๒ ธงและประเทศต่างๆ
๑๒.๑ บอกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลปัจจุบันได้
๑๒.๒ ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และปฏิบัติได้ เมื่อมีการบรรเลงเพลงชาติและเพลง
สรรเสริญพระบารมี
๑๒.๓ บอกประวัติธงชาติไทย บอกสิ่งประกอบ ความหมายของธงชาติไทยได้
๑๒.๔ บอกลักษณะของธงคณะลูกเสือแห่งชาติได้
๑๒.๕ บอกลักษณะของธงชาติอังกฤษ และธงชาติฟิลิปปินส์ได้
สาระที่ ๑๓ การฝีมือ
๑๓.๑ นำเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นหุ่นจำลองได้
สาระที่ ๑๔ กิจกรรมกลางแจ้ง
๑๔.๑ บอกเครื่องหมายที่ใช้ในการเดินทางสะกดรอยและเดินสะกดรอยได้
สาระที่ ๑๕ การบันเทิง
๑๕.๑ แสดงเงียบตามลำพัง หรือร่วมกับเพื่อนได้
สาระที่ ๑๖ การผูกเงื่อน
๑๖.๑ ผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ และบอกประโยชน์และการเก็บเชือกได้
สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ ๒
สาระที่ ๑ อนามัย
1.1 บอกความสำคัญของการหลับสนิทในเวลากลางคืนได้
1.2 แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อมีเลือดกำเดาออก
1.3 บอกความสำคัญของการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้
สาระที่ ๒ ความสามารถในเชิงทักษะ
๒.๑ กระโดดเชือกเท้าติดกัน โดยแกว่งเชือกด้วยตนเองได้
๒.๒ เดินทรงตัวบนราวไม้ และบนกำแพงได้
๒.๓ เลี้ยงลูกบอลด้วยปลายเท้าอย่างรวดเร็วอ้อมสิ่งกีดขวางได้
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สาระที่ ๓ การสำรวจ
๓.๑ เขียนรายงานการสำรวจ และเยือนสถานที่ในท้องถิ่นได้
สาระที่ ๔ การค้นหาธรรมชาติ
๔.๑ เพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพันธ์พืชอื่นที่งอกง่ายได้
๔.๒ บอกชนิดของอาหารที่ให้แก่สัตว์เลี้ยงได้
สาระที่ ๕ ความปลอดภัย
๕.๑ บอกวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการเดินทาง ทางน้ำได้
สาระที่ ๖ การบริการ
๖.๑ จำ บอก หรือส่งข่าวด้วยตัวเลข ข้อความ ชื่อ วิธีส่งข่างให้ผู้ใหญ่ หรือเจ้าหน้าที่ทราบเมื่อเกิด
อุบัติเหตุได้
๖.๒ ใช้โทรศัพท์สาธารณะ และสมุดโทรศัพท์ได้
สาระที่ ๗ ธงและประเทศต่างๆ
๗.๑ ปฏิบัติวิธีชักธงขึ้น ชักธงลง และบอกวิธีเก็บรักษาธงชาติให้เรียบร้อยได้
๗.๒ เขียนภาพธงคณะลูกเสือโลก และเขียนภาพธงประเทศอื่นๆ ได้ ๔ ประเทศ
๗.๓ บอกชื่อ และที่ตั้งของประเทศใกล้เคียงได้
สาระที่ ๘ การฝีมือ
๘.๑ สามารถนำเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์หรือของเล่นได้
สาระที่ ๙ กิจกรรมกลางแจ้ง
๙.๑ สามารถก่อไฟ ปรุงอาหาร และดับไฟ ทำความสะอาดสถานที่ได้
สาระที่ ๑๐ การบันเทิง
๑๐.๑ ทำกิจกรรม เล่านิทาน ร้องเพลง ได้
๑๐.๒ ม้วนตัวท่าต่างๆ ตามลำพังและกับเพื่อนลูกเสือสำรองได้
สาระที่ ๑๑ การผูกเงื่อน
๑๑.๑ ผูกเงื่อนบ่วงสายธนู และเงื่อนกระหวัดไม้ พร้อมบอกประโยชน์ของการนำเงื่อนบ่วงสายธนู
และเงื่อนกระหวัดไม้ได้
สาระที่ ๑๒ คำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ลูกเสือสำรอง
๑๒.๑ ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองได้
๑๒.๒ ปฎิบัติตามกฎ ของลูกเสือสำรองได้
๑๒.๓ ปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือสำรองได้
สาระการเรียนรู้และผลการเรียนที่คาดหวัง ลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ ๓
สาระที่ ๑ อนามัย
1.1 จัดทำที่เก็บอุปกรณ์ ปัจจุบันพยาบาลสำหรับตนเองเพื่อนำติดตัวออกไปเมื่อเดินทางไปนอก
สถานที่
1.2 บอกความสำคัญของการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
1.3 แสดงวิธีปฐมพยาบาล เมื่อถูกแมลงกัด ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้
สาระที่ ๒ ความสามารถเชิงทักษะ
๒.๑ ปฏิบัติกิจกรรม วิ่ง ๕๐ เมตร วิ่งหรือกระโดดไกล ขว้างลูกบอล กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้
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สาระที่ ๓ การสำรวจ
๓.๑ ดูนาฬิกา และนับเวลาได้ ๒๔ ชั่วโมง
๓.๒ วางแผนในการเดินทางไกลได้
สาระที่ ๔ การค้นหาธรรมชาติ
๔.๑ บอกสภาพดิน ฟ้า อากาศตามฤดูกาลได้
๔.๒ จัดทำสมุดภาพหรือสะสมสิ่งของเกี่ยวกับดิน ฟ้า อากาศได้
สาระที่ ๕ ความปลอดภัย
๕.๑ ปฏิบัติตามกฎจราจร และบอกข้อควรปฏิบัติในการป้องกันภัยเมื่อไม่มีคนอยู่บ้านได้
สาระที่ ๖ การบริการ
๖.๑ วางแผน และดำเนินการให้บริการแก่ผู้อื่นได้
สาระที่ ๗ ธงและประเทศต่างๆ
๗.๑ บอกลักษณะธงลูกเสือประจำจังหวัด และธงคณะลูกเสือแห่งชาติได้
๗.๒ เขียนภาพธงประเทศต่างๆ ได้ ๔ ประเทศ
สาระที่ ๘ การฝีมือ
๘.๑ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ โดยเครื่องมือที่เหมาะสมได้
๘.๒ บอกวิธีการใช้ และเก็บรักษาเครื่องมือได้
สาระที่ ๙ กิจกรรมกลางแจ้ง
๙.๑ บอกทิศทางและวิธีอ่านเข็มทิศได้
๙.๒ หาเส้นทางในระยะทาง ๔๐๐ เมตร โดยใช้เข็มทิศได้
สาระที่ ๑๐ การบันเทิง
๑๐.๑ ทำกิจกรรม จัดและเข้าร่วมแสดงละครกับเพื่อนลูกเสือหรือร้องเพลงกับเพื่อนลูกเสือได้
สาระที่ ๑๑ การผูกเงื่อน
๑๑.๑ ผูกเงื่อนบ่วงสายธนู แบบต่างๆ ได้
๑๑.๒ ผูกเงื่อนกระหวัดไม้ ๒ ชั้นและขดเชือกยาวไว้เรียบร้อยได้
สาระที่ ๑๒ คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ลูกเสือสำรอง
๑๒.๑ ท่อง บอกความหมาย ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองได้
๑๒.๒ ท่อง บอกความหมาย ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสำรองได้
๑๒.๓ ท่อง บอกความหมาย ปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือสำรองได้
สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตรี
สาระที่ ๑ ประวัติลอร์ด เบเดน โพเอลล์
1.1 เล่าประวัติของ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ โดยย่อๆ ได้
สาระที่ ๒ พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒.๑ เล่าพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยย่อๆได้
๒.๒ บอกพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างน้อย ๒ ข้อได้
๒.๓ อธิบายการกำเนิดของลูกเสือไทยโดยสังเขปได้
สาระที่ ๓ วิวัฒนาการของลูกเสือโลกและลูกเสือไทย
๓.๑ บอกวิวัฒนาการของการลูกเสือโลกและลูกเสือไทยได้
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สาระที่
๔.๑
๔.๒
๔.๓
สาระที่
๕.๑
๕.๒
๕.๓
สาระที่
๖.๑
สาระที่
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔

๔ การทำความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือ
แสดงความเคารพท่ามือเปล่า และท่าถือพลองได้
บอกความหมายของรหัสลูกเสือได้ถูกต้อง
บอกความเป็นมาของการจับมือแบบลูกเสือ และปฏิบัติได้
๕ คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญ
บอกความหมาย และปฏิบัติตามคำปฏิญาณลูกเสือสามัญได้
กล่าวคำปฏิญาณ และท่องกฎของลูกเสือสามัญได้
อธิบายความหมายของคติพจน์ของลูกเสือสามัญได้
๖ การบริการ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับหมู่ลูกเสือและกองลูกเสือ นอกสถานที่ได้
๗ ระเบียบแถว
ปฏิบัติตามระเบียบแถวท่ามือเปล่าได้
ปฏิบัติตามระเบียบแถวท่าถือไม้พลองได้
ปฏิบัติตามสัญญาณมือ สัญญาณนกหวีดได้
เข้าแถวรูปแบบต่างๆ ได้

สาระการเรียนรูและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมลูกเสือสามัญ – เนตรนารี โท
สาระที่ ๑ การรู้จักพึ่งตนเอง
1.1 แสดงวิธีบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลังได้
1.2 เตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาล เป็นส่วนตัวสำหรับการเดินทางไกลได้
1.3 ก่อไฟ ปรุงอาหาร เครื่องดื่ม และปรุงอาหารอย่างง่ายนอกสถานที่ได้
1.4 กางเต็นท์ และเก็บเต็นท์ได้
สาระที่ ๒ การช่วยเหลือผู้อื่น
๒.๑ แสดงวิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลที่เกิดจาก แมง หรือสัตว์มีพิษต่อย ได้
๒.๒ แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกแดดเผา ไฟลวก น้ำร้อนลวกได้
๒.๓ บอกชื่อสถานที่สำคัญในท้องถิ่น และชี้แนะนำไปยังสถานที่สำคัญในท้องถิ่นได้
สาระที่ ๓ การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
๓.๑ บอกชื่อทิศ ทั้ง ๘ ได้ถูกต้อง
๓.๒ บอกเครื่องหมายต่างๆ ในแผนที่ และหาทิศโดยใช้แผนที่ เข็มทิศได้
สาระที่ ๔ การเดินทางไกล
๔.๑ เดินทางไป – กลับ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร และบอก กฎ เครื่องหมายจราจรได้
สาระที่ ๕ ทักษะในวิชาการลูกเสือ
๕.๑ บอกวิธีการใช้มีด ขวาน อย่างเหมาะสมกับงาน และบอกวิธีการเก็บรักษามีด ขวานได้
๕.๒ ผูกเงื่อนประมง เงื่อนผูกร่น เงื่อนคนลากได้อย่างน้อย ๑ เงื่อน
๕.๓ ผูกเงื่อนขัดสมาธิ และเงื่อนขัดสมาธิ ๒ ชั้น ได้
๕.๔ ผูกเงื่อนผูกซุง เงื่อนตระกรุดเบ็ด เงื่อนผูกรั้ง ได้อย่างน้อย ๑ เงื่อน
๕.๕ ผูกแน่นแบบต่างๆ และบอกประโยชน์ของการผูกแน่นแบบต่างๆ ได้
สาระที่ ๖ ธรรมชาติศึกษา
๖.๑ บอกฤดูกาลต่างๆ ในท้องถิ่น บอกทิศทางลม ชื่อลมประจำฤดูกาลที่พัดผ่านได้
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๖.๒
สาระที่
๗.๑
สาระที่
๘.๑
สาระที่
๙.๑

บอกลักษณะอากาศตามฤดูกาลนั้นๆ ได้
๗ งานอดิเรกและเรื่องที่น่าสนใจ
เลือกทำงานอดิเรกที่ตนเองถนัด และสนใจ อย่างน้อย ๒ อย่าง
๘ คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ ลูกเสือสามัญ
บอกและปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ของลูกเสือสามัญได้
๙ ระเบียบแถว
ปฏิบัติตามระเบียบแถวได้

สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมลูกเสือสามัญ – เนตรนารี เอก
สาระที่ ๑ การพึ่งตนเอง
1.1 บอกสถานที่ ที่เหมาะสมในการตั้งค่ายพักแรมได้
1.2 ปรุงอาหารแบบชาวป่า ๒ อย่าง สำหรับ คน ๒ คน ได้
1.3 บอกวิธีใช้ ดูแล รักษาและระมัดระวังอันตรายจากการใช้ตะเกียง เตา และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
สาระที่ ๒ การบริการ
๒.๑ ปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ เลือดออกภายนอก และผู้ป่วยที่มีอาการช็อคได้
๒.๒ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี และบอกวิธีขอความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้
สาระที่ ๓ การผจญภัย
๓.๑ เตรียมอุปกรณ์สำหรับการเดินทางไกล และเดินทางไกลด้วยเท้าเป็นระยะทาง ๕ กิโลเมตร ได้
สาระที่ ๔ แผนที่และเข็มทิศ
๔.๑ อธิบายระดับชั้นความสูง และบอก อ่าน ตำแหน่งพิกัดกริดในแผนที่ได้
๔.๒ บอกส่วนประกอบ และวิธีใช้เข็มทิศ แสดงวิธีการหาทิศโดยใช้เข็มทิศได้
สาระที่ ๕ การผูกเงื่อน
๕.๑ แสดงวิธีการผูกเงื่อน ที่ใช้สำหรับช่วยคนได้อย่างน้อย ๓ เงื่อน
สาระที่ ๖ วิชาการของลูกเสือ
๖.๑ บอกวิธีใช้ขวาน เลื่อย อย่างปลอดภัยเหมาะสมกับงาน และบอกวิธีเก็บรักษา ขวาน เลื่อยได้
สาระที่ ๗ คำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ของลูกเสือสามัญ
๗.๑ อภิปรายร่วมในส่วนที่เกี่ยวกับคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สาระที่ ๘ งานอดิเรก และเรื่องที่น่าสนใจ
๘.๑ ปฏิบัติงานที่เลือกได้สำเร็จ ๒ อย่าง
สาระที่ ๙ ระเบียบแถว
๙.๑ ปฏิบัติการตามระเบียบแถว และเดินสวนสนามได้
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การจัดทำและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๖๒
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ใบงานที่ ๑ : กำหนดวิสัยทัศน์หลักสูตร / สมรรถนะ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กำหนดวิสัยทัศน์หลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมบูรณ์ทางร่างกายความรู้คู่คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง คติที่
จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความ
เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
สมรรถนะ
ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา และมี
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
ความสามารถในงานอาชีพเป็นความสามารถในการเลือกประกอบอาชีพตามความสนใจความถนัดและ
ความสามารถเพื่อสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแบบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
๑. สัมมาคารวะ (ข้อ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์)
๒. ตรงเวลา
(ข้อ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต)
๓. มีระเบียบวินัย
(ข้อ ๓ มีวินัย)
๔. ขยันหมั่นเพียร (ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้)
๕. มีสติ
(ข้อ ๕ อยู่อย่างพอเพียง)
๖. มีความรับผิดชอบ (ข้อ ๖ มุ่งมั่นในการทำงาน)
๗. สะอาดสวยงาม (ข้อ ๗ รักความเป็นไทย)
๘. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ (ข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ)
๙. จิตอาสา
(ข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕๕๑
๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒ ซื่อสัตย์สุจริต
๓ มีวินัย
๔ ใฝ่เรียนรู้
๕ อยู่อย่างพอเพียง
๖ มุ่งมั่นในการทำงาน
๗ รักความเป็นไทย
๘ มีจิตสาธารณะ
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ส่วนที่ 5
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ การประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้เรียน
จะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่
ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ
ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผ้เู รียน
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิ คการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้
แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ ผ่านตัวชี้วัดให้มี การสอนซ่อมเสริม การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการ
ตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยั งเป็นข้อมูล
ให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้ง สามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึ กษาของสถานศึก ษา ตามแนวทางการประกัน คุ ณภาพการศึก ษาและการรายงานผลการจั ด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน
๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระดับกลุ่มสถานศึกษาเฉพาะความพิการประเภทบกพร่องทางร่างการ หรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพสถานศึกษาเฉพาะ
ความพิการประเภทบกพร่องทางร่างการ หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
ประเภทบกพร่องทางร่างการ หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ใน
การดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาสัง กัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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๔. การประเมิ น ระดั บ ชาติ เป็ น การประเมิ น คุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นในระดั บ ชาติ ต ามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึก ษาขั ้นพื ้น ฐาน สถานศึกษาต้องจั ด ให้ ผู ้เรียนทุ ก คนที่ เรี ยนในชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการประเมิน
ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อ มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
สถานศึ ก ษา จั ด ทำแนวทางการประเมิ น ผลการเรี ย นของสถานศึ ก ษา ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการวั ด และ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉพาะความพิการ ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรังปรุง ๒๕๕๘) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน
ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็ม
ตามศักยภาพ
ระดับประถมศึกษา
(๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
(๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
8๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
(๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา กำหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย
และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผัน
ให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่
สู ง ขึ ้ น สถานศึ ก ษาอาจตั ้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาให้ เ รี ย นซ้ำ ชั้ น ได้ ทั ้ ง นี ้ ใ ห้ ค ำนึ ง ถึ ง วุฒ ิภ าวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ
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๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผล
การเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอัก ษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้
คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่
ผ่าน
ระดับมัธยมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการ
เรียนเป็น ๘ ระดับ
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้ าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่
ผ่าน
๑.๓ การรายงานผลการเรียน
การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า ในการเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
การรายงานผลการเรี ยนสามารถรายงานเป็นระดั บ คุ ณ ภาพการปฏิบ ัต ิ ของผู ้ เรี ยนที ่ สะท้ อ น
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. เกณฑ์การจบการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๓ ระดับ
คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๑ เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่ม เติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
(๒) ผู ้ เ รี ย นต้ อ งมี ผ ลการประเมิ น รายวิ ช าพื ้ น ฐาน ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามที่
สถานศึกษากำหนด
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำหนด
(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
๒.๒ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘4 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖6
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
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(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๖6 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑1 หน่วยกิต
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิ ดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำหนด
(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
๒.๓ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยว่า 40 หน่วยกิต
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำหนด
(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศั ยให้
คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ภารกิจในการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
จากกรอบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ สถานศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้
๑. การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็ น การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น ในการเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ทั้ ง ๘ กลุ่ ม
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ มีดังนี้
๑.๑ กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.๒ กำหนดเกณฑ์สำหรับตัดสินผลการประเมินการผ่านตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
๑.๓ กำหนดเกณฑ์การให้ระดับผลการเรียนรายวิชา
๑.๔ ประเมินผลการเรียนระหว่างเรียน ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับชั้นเรียน
๑.๕ ประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค
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๒. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ภารกิจ
ที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ กำหนดจุดประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม
๒.๒ กำหนดเกณฑ์สำหรับตัดสินการผ่านกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจำแนกเป็นเกณฑ์
สำหรับตัดสินจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละประการ และเกณฑ์สำหรับตัดสินเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
๒.๓ ประเมินผู้เรียนระหว่างการร่วมกิจกรรม
๒.๔ ประเมินผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
๒.๕ ประเมินตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผ่านและไม่ผ่าน
๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่สถานศึกษา
กำหนดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างค่านิยมอันดีให้แก่ผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร โดยอิงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภารกิจที่ส ถานศึ กษาจะต้ อ ง
ดำเนินการ มีดังนี้
๓.๑ กำหนดคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มของ
สถานศึกษา
๓.๒ กำหนดเกณฑ์สำหรับตัดสินการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการ
๓.๓ กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
๓.๔ ประเมินการแสดงคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียน ตามแนวทางและวิธีการที่
สถานศึกษากำหนด
๓.๕ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปีหรือรายภาค
๓.๖ ประเมินตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้มีระดับผลการเรียนเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่านและ
ไม่ผ่าน
๔. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
เป็นการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความของผู้เรียนตามจุดเน้นของ
หลักสูตร ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ มีดังนี้
๔.๑ กำหนดมาตรฐานการอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย นสื ่ อ ความสำหรั บ หลั ก สู ต รของ
สถานศึกษา
๔.๒ กำหนดเกณฑ์สำหรับตัดสินการประเมินมาตรฐานการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
๔.๓ กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
๔.๔ ประเมินความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์แ ละเขี ยน ตามแนวทางและวิ ธี ก ารที่
สถานศึกษากำหนด
๔.๕ ประเมินความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน รายปีหรือรายภาค
๔.๖ ประเมินตัดสินความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ให้มีระดับผลการประเมิน
เป็นดีเยี่ยม ดี ผ่านและไม่ผ่าน
๕. เกณฑ์การจบการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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๕.๑ เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
(๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำหนด
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำหนด
(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
๕.๒ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๖๓ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำหนด
(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ การประเมิน ตามที่
สถานศึกษากำหนด
๕.๓ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๓๙ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๓๙ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยว่า ๓๘ หน่วยกิต
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำหนด
(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับ
ผู ้ ม ี ค วามสามารถพิ เ ศษ การศึ ก ษาทางเลื อ ก การศึ ก ษาสำหรั บ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาส การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ให้คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัด และประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ของหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน
สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
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๖. การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาสามารถเทีย บโอนผลการเรียนของผู ้เ รียนในกรณีต ่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึ ก ษา
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้ง นี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด
รายวิชา/จำนวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน
๒. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้ เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง
การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับ
การเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการ
เรียนรู้เข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๗.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
๗.๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ ใ ห้
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) จบการศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี
๗.๑.๒ ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรั บรองศัก ดิ์แ ละสิ ทธิ์ ของผู ้ จ บ
การศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.๑.๓ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)
๗.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ
ผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจำตัวผู้เรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสมใบรับรองผลการ
เรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้
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๘. การจัดการซ่อมเสริมผลการเรียน
เป็นการจัดแนวทางการปรับปรุง แก้ไข ผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องในการเรียนด้านต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้
และเกิดพัฒนาการตามตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อความสำเร็จในการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๙. การกำกับติดตามและประเมินผลการเรียน
เป็นการวางระบบและแผนงานการตรวจสอบการดำเนินการประเมิน ผลการเรียนของผู้ม ีห น้ า ที่
รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่ได้กำหนดให้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์
๑๐. การรายงานผลการประเมินผลการเรียน
เป็นการรายงานผลการดำเนินงานประเมินผลการเรียนรู้ ระดับต่างๆ ให้ผู้เรียน ผู้สอนผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงการ
เรียนของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้
๑๑. การจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินผลของสถานศึกษา
เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ให้การประเมินผลการเรียนของสถานศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ถูกต้อง ยุติธรรม และมีผลการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทั้งด้านสังคมและกฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาอาจ
จัดทำเป็นระเบียบของสถานศึกษาได้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่ มสาระการเรียนรู้สำหรับบุ คคลที่มี ความบกพร่อ งทางร่า งกาย
หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม เพื่อให้ระดับผลการเรียน โดยนำคะแนน
ระหว่างเรียนรวมกับคะแนนปลายปี / ปลายภาค เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นระดับผลการเรียน ใช้เกณฑ์ตัดสินผลการ
เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ผลการเรียนดีเยี่ยม
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนค่อนข้างดี
ผลการเรียนน่าพอใจ
ผลการเรียนพอใช้
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
๘๐ – ๑๐๐
๗๕ – ๗๙
๗๐ – ๗๔
๖๕ – ๖๙
๖๐ – ๖๔
๕๕ – ๕๙
๕๐ – ๕๔
๐ - ๔๙

ผู้ที่ยังไม่ตัดสินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มให้ระบุไว้ดังต่อไปนี้
มส หมายถึง
ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายปี/ ปลายภาค
ร
หมายถึง
รอการตัดสินหรือยังตัดสินไม่ได้
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สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพนั้น ในก ารวัดผลและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม นอกจากใช้แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเฉพาะความพิการ ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ พุทธศักราชราช
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) และการประเมินผลตามแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุคคล (IEP) ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ยังต้องคำนึงถึงธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดสื่อ สิ่ง อำนวยความสะดวกและบริการ
มาใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล รวมทั้งยืดหยุ่นในการใช้เวลาเพื่อการ
วัดและประเมินผล
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ภาคผนวก
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คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2562
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(โรงเรียนบุญญสิกขา)
นายสันติ ฤาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
นางพิญญา ใจมาลัย
ประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
นางอภิญญา พลไธสง

คณะกรรมการข้อมูล
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นายสากล ทัพสมบัติ

นายอดิสิทธิ์ วงศ์ละคร

นางสาวชลธิชา ศรีสมัย

นางสาวกาญจนา วงศ์แวง

นายอภิชาติ จันทร์ศรี

นายวิชยุตม์ ชัยมนตรี

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นายอดิสิทธิ์ วงศ์ละคร

นางสาวหนึ่งฤทัย ภิญโญสุข

นางสาวกาญจนา วงค์แวง

นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ
นางสาวดวงสุดา ลาบัวสาร

นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์

นางสาวจาริยา ทับคำมูล

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวหนึ่งฤทัย ภิญโญสุข

นางสาวปานชนก บุญเอนก

นางสาวสุภาพร สาลีผล

คณะกรรมการจัดทำเล่มหลักสูตร

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปารถนา สุดชา

นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ

นายทศพล โพธิขำ

นายพงษ์ศธร แสงตันชัย

นางสาวลลิตา บัวขาว

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุภาพร สาลีผล
นางสาวจาริยา ทับคำมูล

นางอุบลรัตน์ นิมากร

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

นายไพศาล วิเศษแก้ว

นางพิญญา ใจมาลัย

นางสาวศุภวรรณ ศรีหลัก

นางอภิญญา พลไธสง
ว่าที่ร.ต.ปรัชญาพงษ์ เส็งตากแดด

นางสาววรัญญา บุญผาย
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(โรงเรียนบุญญสิกขา)

นายสันติ ฤาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ประธานกรรมการ
นางนฤมล คลังแสง
กรรมการ
นางพิญญา ใจมาลัย
กรรมการ

นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ
กรรมการ
นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญา
กรรมการ

นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญา
กรรมการ
นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล
กรรมการ

นางจิตรลดา ประเสริฐนู
กรรมการ
นายสรศักดิ์ นิมากร
กรรมการ

นายชาญศิลป์ หร่องบุตรศรี
กรรมการและเลขานุการ

