
 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑ 

 
ความน า 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 
๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย
ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 
โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านฝาผนัง จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรี ยน  ตลอดจนเกณฑ์การวัด
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางในการ
จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่
ชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง  
และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับเห็น
ผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย  ที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของ
ชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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๒ 

วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐   

 หลักสูตรโรงเรียนบ้านฝาผนัง พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลกัสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและเป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้น าของสังคมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่
จ าเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความ
เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Corporate  objective) 
๑.เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์  มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต  เป็นผู้น าที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสารอย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (Worid  Citizen) 

๒. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality 
 System  Management)  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจอย่างทั่วถึง 

๓. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Worle  Class 
standard) 

๔. เพ่ือให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 

โรงเรียนบ้านฝาผนัง เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความรับผิดชอบ พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 

พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 

๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

๓. จัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ให้มีสภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  

๔. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๖. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและ
ท้องถิ่น 
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๓ 

เป้าประสงค์ 
๑. นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๓. นักเรียนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔.  บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
๕.  โรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงามและแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง   

 หลากหลาย 
๖. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษา 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านฝาผนัง พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านฝาผนัง พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้ วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัม พันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนบ้านฝาผนัง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

๑. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตเป็นสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕ 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านฝาผนัง  
 

โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนบ้านฝาผนัง  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม  
    หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖ 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนทั้งป ีเท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ระดับชั้น
ประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็น
พิเศษ  คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์  เพ่ือพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้  ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
โดยจัด การเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติร่วมกันให้จัดท าโครงการ
สอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน จ านวนชั่วโมง ๘๐ ชั่วโมง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖   
โดยไม่น าคะแนนและระดับผลการเรียน ในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมและตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน ใน
โครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนบ้านฝาผนัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายวิชาและจ านวนชั่วโมงดังนี้    
 
โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑-๓    จ านวน    ๒   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๑ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๔-๖   จ านวน    ๓   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
โรงเรียนบ้านฝาผนัง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๔๐ 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
อ ๑๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 
 
โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ชั้น   ป.๑ - ๓    จ านวน    ๒   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์     จ านวน  ๑ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๑ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
โรงเรียนบ้านฝาผนัง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒ ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๔๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ ๔๐ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
อ ๑๒๒๐๒ หน้าที่พลเมือง  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 
 
โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ชั้น   ป.๑ - ๓    จ านวน    ๒   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์     จ านวน  ๑ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
โรงเรียนบ้านฝาผนัง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๔๐ 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๔๐ 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๓ หน้าที่พลเมือง  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 
 
โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ชั้น   ป.๑ - ๓    จ านวน    ๒   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์     จ านวน  ๑ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
โรงเรียนบ้านฝาผนัง  

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔ ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๘๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๔๑๐๓ หน้าที่พลเมือง ๔ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 
 
โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๔-๖   จ านวน    ๓   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์     จ านวน  ๒ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
โรงเรียนบ้านฝาผนัง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๘๐ 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๕๑๐๓ หน้าที่พลเมือง ๕ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 
 
โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๔-๖   จ านวน    ๓   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์     จ านวน  ๒ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๑ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
โรงเรียนบ้านฝาผนัง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๘๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๖๑๐๓ หน้าที่พลเมือง ๖ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 
 
โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๔ - ๖   จ านวน    ๓   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์     จ านวน  ๒ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓ 

รายวิชาของโรงเรียนบ้านฝาผนัง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
รายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑                                                  จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒                                                  จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓                                                  จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔                                                  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕                                                  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖                                                  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

**************** 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑                                                จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒                                                จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓                                                จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๔                                                จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕                                                จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๖                                                จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

- 
**************** 

 
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑                                                จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง 
ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๒                                                จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง 
ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓                                                จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๔                                                จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๕                                                จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๖                                                จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 

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

 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๑                                                จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๒                                                จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๓                                                จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๔                                                จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๕                                                จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๖                                                จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 
ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๒                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๖                                               จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 

รายวิชาเพิ่มเติม  
      ส ๑๑๑๐๓  หน้าที่พลเมือง ๑             จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
      ส ๑๒๑๐๓  หน้าที่พลเมือง ๒             จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
      ส ๑๓๑๐๓  หน้าที่พลเมือง ๓             จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
      ส ๑๔๑๐๓  หน้าที่พลเมือง ๔             จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 ส ๑๕๑๐๓  หน้าที่พลเมือง ๕             จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง   

ส ๑๖๑๐๓  หน้าที่พลเมือง ๖             จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง 
 

**************** 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๑                                                   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๒                                                   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๓                                                   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๔                                                   จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๕                                                   จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๖                                                   จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 

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

 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑                                                     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒                                                     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๓                                                     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔                                                     จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕                                                     จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖                                                     จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 

**************** 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาพื้นฐาน 

ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพฯ ๑                                              จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพฯ ๒                                              จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพฯ ๓                                              จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพฯ ๔                                              จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพฯ ๕                                              จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 

          ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพฯ ๖                                              จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 

**************** 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)                      
รายวิชาพื้นฐาน 

อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑                                                     จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒                                                     จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓                                                     จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔                                                     จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕                                                     จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๖                                                     จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 

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

 

 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๖ 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑               เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ บอกความหมายของค าและข้อความ ตอบค าถาม  
เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ  น าเสนอเรื่องที่อ่าน บอก
ความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัด
ลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ  มีมารยาทในการเขียน     

ฝึกทักษะในการฟัง ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม ตอบค าถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ เน้นมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  
เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่ายๆ  ต่อค าคล้องจองง่ายๆ 

บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  ฝึกท่องจ าบท
อาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใช้
ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

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

 ท ๕.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒   
       รวม  ๕   มาตรฐาน    ๒๒  ตัวช้ีวัด 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย๒           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒          เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       
 
ค าอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ   อธิบายความหมายของค าและ
ข้อความที่อ่าน  ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด  แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน   อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  
และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์   เขียนเรื่องสั้นๆ ตาม
จินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  ฟังค าแนะน า  ค าสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม  เล่าเรื่อง   บอกสาระส าคัญของเรื่อง  ตั้ง
ค าถาม  ตอบค าถาม  พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก   พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทใน
การฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  
เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร  บอกลักษณะค าคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ฝึกจับใจความส าคัญจากเรื่อง  ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  
อธิบาย  บันทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
              ท ๑.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗, ป.๒/๘   
              ท ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔   
              ท ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕  ป.๒/๖,  ป.๒/๗    
              ท ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
              ท ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓      
        รวม  ๕  มาตรฐาน   ๒๗  ตัวช้ีวัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย๓             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                   เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       
 
ค าอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงค า  ข้อความ  เรื่องสั้น ๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ  อธิบายความหมายของค าและ
ข้อความที่อ่าน  ตั้งค าถาม  ตอบค าถามเชิงเหตุผล   ล าดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์   สรุปความรู้  ข้อคิด
จากเรื่องที่อ่าน เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่
อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า  อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  
แผนที่  และแผนภูมิ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจ าวัน เขียนเรื่องตามจินตนาการ  
มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  เล่ารายละเอียด  บอกสาระส าคัญ  ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  พูด
แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกเขียนตามหลักการเขียน  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  ระบุชนิด  หน้าที่ของค า  ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า แต่งประโยคง่ายๆ แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   

ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  
เพ่ือปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  ท่องจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึก
ปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งค าถาม ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวม  ๕  มาตรฐาน    ๓๑  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๐ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย๔             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                             เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง       
 
ค าอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า  ประโยคและส านวนจากเรื่องที่
อ่าน  อ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่ก าหนดและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่าน  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  โดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร
โดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน  
เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและมารดา  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด  จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเรื่องที่ฟังและดู  พูดสรุปจากการฟัง
และดู  พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู  ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา มีมารยาทใน
การฟัง การดูและการพูด ฝึกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ 
ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา แต่งบทร้อยกรองและค าขวัญ บอกความหมายของส านวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้ 

ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริงร้อง
เพลงพ้ืนบ้านท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน 
กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติอธิบาย บันทึก 
การตั้งค าถาม ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูดพูดแสดงความคิดเห็นกระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอด 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย   สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

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

รวม  ๕  มาตรฐาน    ๓๓  ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๑ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย๕             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                   เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง     

 
ค าอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของค า  ประโยคและข้อความที่เป็น
การบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัย  แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น   วิเคราะห์  แสดงความ
คิดเห็น  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และปฏิบัติตาม  เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ  
มีมารยาทในการอ่าน 

 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
แผนภาพความคิด  เขียนย่อความ  เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  
กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

 ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้ สึก  ตั้งค าถาม  ตอบ
ค าถาม  วิเคราะห์ความ  พูดรายงาน  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  จ าแนกส่วนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถ่ิน  ใช้ค าราชาศัพท์  บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  แต่งบท 
ร้อยกรอง  ใช้ส านวนไดถู้กต้อง 

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  ระบุความรู้  ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อ
ความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การ
ดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

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

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๓  ตัวชี้วัด 
 

 
 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย๖            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง   

 
ค าอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของค า  ประโยคและข้อความที่เป็น
โวหาร  อ่านเรื่องสั้น ๆอย่างหลากหลาย   แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน  วิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  อ่านงานเขียน เชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และ
ปฏิบัติตาม  อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิและกราฟ  เลือกอ่านหนังสือตาม
ความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และ
เหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  เขียนย่อความ
จากเรื่องอ่าน  เขียนจดส่วนตัว  กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์  มีมารยาท
ในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู   ตั้ง
ค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูสื่อโฆษณา
อย่างมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการสนทนา  พูดโน้มน้าวอย่างมี
เหตุผลและน่าเชื่อถือ  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  รวบรวมและ
บอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย   ระบุลักษณะของประโยค  แต่งบทร้อยกรอง  
วิเคราะห์เปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทาน
พ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจ า
บทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อย โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อ
ความ  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสังเกต กระบวนกรแยกข้อเท็จจริง กระบวนการค้นคว้า  กระบวนการ
ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  กระบวนการใช้ทักษะทางภาษา  การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งค าถาม ตอบ
ค าถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

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

รวม  ๕   มาตรฐาน   ๓๔  ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๓ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์๑                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกแก้ปัญหา จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ บอกและแสดงจ านวนสิ่ง
ต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับที่หลัก ค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลัก และเขียนแสดงจ านวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย 
= ≠  >  < เรียงล าดับจ านวนตั้งแต่  ๓ ถึง ๕ จ านวน และหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวก  การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ  ๐  ความยาวและน้ าหนัก  
สร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ  
๐  ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ๑  ทีละ ๑๐  รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ าของ
รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สมาชิกใน แต่ละชุดที่ซ้ ามี  ๒ รูป  วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็น
เมตร น้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด และใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน จ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 
วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย 
 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ค ๑.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 
  ค ๑.๒   ป.๑/๑   
  ค ๒.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒   
  ค ๒.๒   ป.๑/๑ 
  ค ๓.๑   ป.๑/๑  
 รวมทั้งหมด   ๑๐ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒           เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกแก้ปัญหา จ านวนนับ ๑ ถึง ๑,๐๐๐ และ ๐ บอกและแสดงจ านวน
สิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับที่หลัก ค่าของเลขโดด
ในแต่ละหลัก และเขียนแสดงจ านวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  โดยใช้
เครื่องหมาย   = ≠  >  < เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ตั้งแต่  ๓ ถึง ๕ จ านวน และหาค่าของตัว
ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก  การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบของจ านวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ  ๐  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน ๑ หลักกับจ านวนไม่เกิน 
๒ หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดยที่ผลหารมี ๑ หลัก ทั้งหาร
ลงตัวและหารไม่ลงตัว หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียว วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร พร้อมทั้ ง
แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร วัดและ
เปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด พร้อมทั้งแสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวกการลบเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความ
จุเป็นลิตร จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หน่วย ๕ หน่วยหรือ ๑๐ หน่วย 
  
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ค ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 
  ค ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖ 
  ค ๒.๒   ป.๒/๑  
  ค ๓.๑   ป.๒/๑  
 รวม  ๑๖  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๖ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์๓                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓              เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ บอก อ่านและเขียน
เศษส่วนที่แสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่ก าหนด เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน 
โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบ
ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน 
๑ หลักกับจ านวนไม่เกิน ๔ หลักและจ านวน ๒ หลักกับจ านวน ๒ หลัก หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก และหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนและ
แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาผลบวกและแสดง
วิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ และหาผลลบพร้อมทั้ง
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหารการลบของเสษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ระบุจ านวนที่หาย ไปในแบบรูปของ
จ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน เวลาและระยะเวลา 
เลือกใช้เครื่องมือความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและ
เซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร เปรียบเทียบความยาวและแสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ 
เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ าหนักและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม วัดและเปรียบเทียบ
ปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ
ความจุเป็นลิตรและมิลลิเมตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิ
รูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็น
จ านวนนับและใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ค ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐ , ป.๓/๑๑ 
ค ๑.๒  ป.๓/๑  
ค ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐, ป.๓/๑๑, 

ป.๓/๑๒, ป.๓/๑๓    
ค ๒.๒  ป.๓/๑  
ค ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒     

 รวม  ๒๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์๔                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                  เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  พร้อมทั้งเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง 
ๆ บอก อ่านและเขียนเศษส่วน จ านวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน จ านวนคละที่
ก าหนด เปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่านและเขียน
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่ก าหนด เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง และประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบการคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สมเหตุสมผล หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวก การลบของจ านวนนับที่มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ แสดงการคูณของจ านวนหลายหลัก ๒ จ านวน ที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และแสดงการหารที่
ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับ และ ๐ แสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน
ของจ านวนนับ และ ๐ พร้อมทั้งหาค าตอบ หาค าตอบและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบของ
เศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต าแหน่ง และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง  

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์   แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จ าแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อก าหนดความยาวของด้าน และใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา   
 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

ค ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙, ป.๔/๑๐, ป.๔/๑๑, 
ป.๔/๑๒, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔, ป.๔/๑๕, ป.๔/๑๖             

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

 รวม  ๒๒  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์๕                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                            เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจ านวนคละ 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอน หาผลคูณของทศนิยม ที่
ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจ านวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง และตัวหาร
เป็นจ านวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การ
คูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน 

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ าหนัก ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ก าหนดให้ จ าแนกรูปสี่เหลี่ยม
โดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุ มหรือ
เมื่อก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม 

ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็นจ านวนนับ 
 

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

 รวม  ๑๙  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน    
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์๖                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖          เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

เปรียบเทียบ เรียงล าดับ เศษส่วนและจ านวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจ านวนนับ หา
อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่ก าหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ จ านวน แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษส่วนและจ านวนคละ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ ๒ – ๓ ขั้นตอน หาผลหาร
ของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน ปัญหาร้อยละ ๒ – ๓ 
ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม ความยาว
รอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม จ าแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อก าหนด
ความยาวของด้านและขนาดของมุม  บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบจากรูปคลี่และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 

 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ค ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙, ป.๖/๑๐, ป.๖/๑๑   
ค ๑.๒ ป.๖/๑    
ค ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
ค ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    
ค ๓.๑ ป.๖/๑   

 รวม ๒๐ ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๑ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์๑                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆที่ได้จากการส ารวจบอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในบริเวณที่
พืชและสัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณที่ส ารวจบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช
รวมทั้งบรรยายการท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการท ากิจกรรมต่างๆจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้  ตระหนักถึงความส าคัญของส่วนต่างๆของร่างกายของตนเองและการดูแลส่วนต่างๆอย่างถูกต้องและปลอดภัย
อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้  บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง
จากหลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้  
อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดวงดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์  อธิบายลักษณะภายนอก
ของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว ๑.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๒.๓   ป.๑/๑   
ว ๓.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๓.๒   ป.๑/๑   
ว ๘.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕  

รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์๒                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ าเพื่อการเจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ตระหนักถึงความ
จ าเป็นที่พืชต้องการได้รับน้ าและแสงเพ่ือการเจริญเติบโตโดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม สร้าง
แบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  เปรียบเทียบลักษณะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการท าวัสดุในชีวิตประจ าวัน  อธิบายสมบัติที่น าวัสดุ
มาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์การน ามาท าเป็นวัสดุในการใช้งานการน ากลับมาใช้ใหม่ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  บรรยายแนวทางการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิดแสงและ
อธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์  ตระหนักในการเห็นคุณค่าของความรู้ของการมองเห็นโดย
เสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองเห็นวัตถุในที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม  ระบุส่วนประกอบของดิน
และจ าแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ อธิบายการใช้ประโยชน์จากดินจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  
ว ๑.๓   ป.๒/๑   
ว ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
ว ๒.๓   ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ว ๓.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ว ๘.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 

รวมทั้งหมด  ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์๓                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                               เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

บรรยายสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลจากที่รวบรวมได้ ตระหนักถึง
ประโยชน์ของอาหาร น้ าและอากาศโดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม  สร้าง
แบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดคุณค่าของชีวิตสัตว์โดยไม่
ท าให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง อธิบายว่าวัตถุประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ระบุผลของแรง
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงสัมผัส
ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่การจ าแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่
เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อน ามาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไป
เป็นอีกพลังงานหนึ่ง การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าประโยชน์ของ
ไฟฟ้าโดยการน าเสนอวิธีการใช้อย่างประหยัดและปลอดภัย 
 อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นละตกของดวงอาทิตย์การเกิดกลางวันกลางคืนและการก าหนดทิศโดยใช้ 

แบบจ าลองตระหนักถึงความส าคัญของดวงอาทิตย์ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 
 
 รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔     
ว ๒.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒   
ว ๒.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ว ๒.๓   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ว ๓.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓    
ว ๓.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
ว ๘.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 

 รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์๔                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

บรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น ใบและดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้  จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้
ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์    
จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ จ าแนกสัตว์ออกเป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้    
บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทน้ าสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลียงลูกด้วยนม และตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม เปรียบเทียบสมบัติทาง
กายภาพ ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อนและการน าไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จาก
การทดลองและระบุการน าสมบัติเรื่องความแข็งสภาพยืดหยุ่นการน าความร้อนและการน าไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่ืนโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตมวล การต้องการที่อยู่รูปร่างและปริมาตรของสสาร ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง ๓ 
สถานะ ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ   
บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ จ าแนกวัตถุเป็น
ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงโดยใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สร้าง
แบบจ าลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างของดวงจันทร์   
สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะและอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ
จากแบบจ าลอง 
 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว ๑.๒  ป.๔/๑ 
ว ๑.๓   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
ว ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
ว ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

 ว ๒.๓  ป.๔/๑ 
ว ๓.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ว ๘.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕  

 รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๕ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์๕                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                              เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิตเพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิต
และผู้บริโภคในโซ่อาหาร ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของ พืช สัตว์  และ มนุษย์   
แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการถามค าถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่  อธิบายการ
เปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อท าให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายการละลายของสาร
ในน้ า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้    
อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ ใช้เครื่องชั่ง
สปริงในการวัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ อธิบายการ
ได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุตัวแปรทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียง
ต่ า ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับ
เสียง ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 
เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง  ใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทาง
การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าและอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า
ในรอบปี เปรียบเทียบปริมาณน้ าในแต่ละแหล่งและระบุปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของน้ าโดยน าเสนอแนวทางการใช้น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ า   สร้าง
แบบจ าลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ าในวัฏจักรน้ า เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง และ
น้ าค้างแข็ง จากแบบจ าลอง เปรียบเทียบกระบวนการเกิด ฝน หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
ว ๑.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒  
ว ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
ว ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    
ว ๒.๓   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    
ว ๓.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒   
ว ๓.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕      
ว ๘.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕   

รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๖ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์๖                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                เวลา  ๘๐   ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทานบอก
แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ สร้างแบบจ าลองระบบย่อยอาหาร
และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร    
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอก แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร
ให้ท างานเป็นปกติ อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด  
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับการแยกสาร อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ออกแบบการทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการ
และผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดย
บอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ
อธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อไฟฟ้าแบบ
อนุกรม แบบขนาน อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการ
เกิดเงามืดเงามัว สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา    
อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้    
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพ์
และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกด าบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล มรสุมรวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากแบบจ าลอง อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย จากข้อมูลที่รวบรวม 
บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่งดินถล่ม แผ่นดินไหว    ตระหนักถึงผลกระทบของ
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยน าเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัย ที่อาจเกิดในท้องถิ่น อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและผลของปรากฏการณ์เรือน
กระจกต่อสิ่งมีชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบองปรากฏการณ์เรือนกระจกโดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก็สเรือนกระจก 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕   
ว ๒.๑   ป.๖/๑  
ว ๒.๒   ป.๖/๑ 
ว ๒.๓   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘   
ว ๓.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ว ๓.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ว ๘.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 

 รวมทั้งหมด  ๓๗  ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต้นของศาสนา 
ประโยชน์ ประวัติ ศาสดาของศาสนา สรุปใจความส าคัญของคัมภีร์  ความคิดหลักของศาสนา สรุปหลักจริยธรรม 
การบ าเพ็ญประโยชน์ วิธีปฏิบัติ  การใช้ภาษาเก่ียวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันส าคัญ ฝึกปฏิบัติการบริหารจิต  การ
เจริญปัญญาเบื้องต้น เปรียบเทียบ การท าความดี ปฏิบัติตนตามค าแนะน า รวบรวมขั้นตอน ของศาสนพิธี  
คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  ความกล้าหาญ ความ
เสียสละ  การเคารพสิทธิและหน้าที่  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  กฎ 
กติกา  ความหมาย ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ-รายจ่าย ต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้รับ
ทรัพยากรในท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของครอบครัวและชุมชน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการ ในชีวิตประจ าวัน   ลักษณะทางกายภาพของบ้าน โรงเรียน และชุมชน องค์ประกอบของ   แผนผัง การ
เขียนแผนที่ เบื้องต้นอย่างง่าย ทรัพยากรธรรมชาติ   การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผลเสียการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อมทางสังคม  การสร้างสรรค์  สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และทางสังคม โดยใช้กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก   สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
       
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

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

      รวม   ๘   มาตรฐาน    ๒๔  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต้นของ
ศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีร์ และการใช้ภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ศาสนพิธี และพิธีกรรมในวัน
ส าคัญของศาสนา  การบริหารจิต การเจริญปัญญาเบื้องต้น การท าความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน 
การปฏิบัติตนตามค าแนะน าเกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม การเป็นพลเมืองดี  ในสังคมประชาธิปไตย 
การยอมรับ การเคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  สิทธิของบุคคลที่พึงได้รับการ
คุ้มครอง การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ความสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของตนเอง การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ข้อตกลง กฎ กติกา ระเบียบใน
โรงเรียน ความหมาย และความส าคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ–รายจ่ายของครอบครัว ตัดสินใจ
เลือกอย่างเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของชุมชน การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ประโยชน์ของ
ธนาคาร ภาษีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบของแผนผังแผนที่ ต าแหน่ง ระยะ
ทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติรู้คุณค่าของธรรมชาติ การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากร
กับสิ่งแวดล้อม การฝึกสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว โดยใช้กระบวนการสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา  

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗       
ส ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔          
ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔         
ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๕.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓        
ส ๕.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔           

       รวม   ๘   มาตรฐาน  ๒๘  ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๐ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๓       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
             สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปใจความส าคัญความหมาย 
ความส าคัญ องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ ประวัติศาสดาของศาสนา ภาษา  ที่ใช้ในคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ หลักจริยธรรมในการพัฒนาตน  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ  ศาสนพิธี 
พิธีกรรมในวันส าคัญของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปัญญา สติ สัมปชัญญะ ความร าลึกได้  ความรู้ตัว ชื่นชม
การท าความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน ศีลธรรม จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม การเป็นพลเมืองดีในสังคม 
ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิและหน้าที่ของ ตนเอง บทบาทสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ สถานภาพ สิทธิของบุคคลที่พึง
ได้รับการคุ้มครอง  การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของ
ท้องถิ่น การสร้างความดี การแก้ปัญหาความขัดแย้ง กฎ กติกา ระเบียบในชุมชน   ความส าคัญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  รายรับ–รายจ่าย ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับการตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง อาชีพในชุมชนการแลกเปลี่ยน   สินค้าและบริการความส าคัญของธนาคาร  ภาษีที่ เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน  องค์ประกอบทางกายภาพ ลักษณะ ความเกี่ยวข้องแผนผัง แผนที่ ต าแหน่ง ระยะทิศทาง  
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ   การพ่ึงพาอาศัยกัน สิ่งแวดล้อมทางสังคม การอนุรักษ์ การใช้
พลังงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว  โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

     เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗      
ส ๑.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ส ๒.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔                
ส ๒.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ส ๓.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                 
ส ๓.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ 
ส ๕.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                                  
ส ๕.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖    

      รวม   ๘  มาตรฐาน   ๓๑  ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๑ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๔           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 สังเกต  ศึกษาค้นคว้า อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล  สืบค้น ข้อมูลสรุปใจความ
ส าคัญเกี่ยวกับความส าคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธ คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของ
ศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญา ชื่นชมการท าความดีของบุคลากรในสังคม แปลความหมายในคัมภีร์ 
ศาสนาที่ตนนับถือ เสนอแนวทางการกระท าของตนเองและผู้อื่นในฐานะพลเมืองดีของสังคม สิทธิเด็ก เพ่ือป้องกัน
ตัวเองและสังคม เปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมในท้องถิ่นการยอมรับคุณค่าของกันและกัน การ
รวมกลุ่มทั้งภาครัฐและเอกชน ชื่นชมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การ
รวมกลุ่มภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น อ านาจอธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์ 
ผู้ผลิต ผู้บริโภค วิธีการของเศรษฐกิจ การหารายได้ การออม การลงทุน ผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ การตลาด การ
ธนาคาร สถาบันการเงินอ่ืน ๆ ภาษีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน การพ่ึงพา การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  โดยใช้
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗, ป.๔/๘        
ส ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ส ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ 
ส ๒.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ส ๓.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
ส ๓.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒  
ส ๕.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
ส ๕.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  

      รวม   ๘  มาตรฐาน   ๓๐   ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๕           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
        สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย สนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล สืบค้น
ข้อมูล สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราวพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความส าคัญของศาสนา  ศาสดา และ
คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือเข้าใจในการพัฒนาตนและสังคม  ความหมาย 
การบริหารจิต และเจริญปัญญา ชื่นชมการท าความดีของตนเองและบุคคลในสังคม และแนวปฏิบัติในการชื่น
ชม  การท าความดีของบุคคลส าคัญกลุ่มเพ่ือน ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญาของศาสนาที่ตนนับ
ถือ กระบวนการประชาธิปไตยในการท างานร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน การปฏิบัติตน ตามสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพในฐานะพลเมืองดีของประเทศ การด าเนินชีวิต ความแตกต่างของวัฒนธรรมในกลุ่มคนในภูมิภาค การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงสร้างการปกครองประเทศ  ซึ่งมีทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง  คนกับการปกครองประเทศ 
ความส าคัญในกฎหมายในชีวิตประจ าวัน หน้าที่ของผู้ผลิต และผู้บริโภค ความหมายของระบบสินเชื่อ ผลดีผลเสีย
ต่อภาวะ การเงิน การเลือกของผู้บริโภค ผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีอยู่ ระบบสหกรณ์ การบริหารทางด้าน
เศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินในท้องถิ่นการบริการต่างๆ ของธนาคารและสถาบันการเงินในต่างประเทศ  ผู้บริโภค 
ผู้ยืมและนักธุรกิจ การจัดหาแหล่งรายได้ของรัฐ   ความเชี่ยวชาญ  ช านาญด้านจ านวนปริมาณสินค้ารวมทั้งท่ีผลิต
การซื้อมาทางเศรษฐกิจ  การใช้แผนที่ในท้องถิ่นต่างๆ ลักษณะความแตกต่าง ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตในภูมิภาคต่าง  ๆ  ของไทยกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากการกระท าของ
มนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์  โดยใช้กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

   ส ๑.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗   
   ส ๑.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
   ส ๒.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป. ๕/๔ 
   ส ๒.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓      
   ส.๓.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
   ส ๓.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒    
   ส ๕.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
   ส ๕.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓     

รวม   ๘  มาตรฐาน    ๒๘   ตัวช้ีวัด



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๖           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
        สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย สนทนา ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลสืบค้น ข้อมูล
ความส าคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท ๓ การท าความดีของบุคคลในประเทศ การสวด
มนต์ แผ่เมตตาของศาสนาที่ตนนับถือ สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนีย
สถาน ประวัติศาสดา  ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง ศาสนพิธี สถานที่ในศาสนสถาน 
ศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา  การบริหารจิตและ
เจริญปัญญาวันส าคัญทางศาสนา   การกระท าที่แสดงถึงคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดี ใน สังคม
ประชาธิปไตย  สิทธิเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม สัญลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประเพณี  วัฒนธรรมในท้องถิ่น อ านาจ
อธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  การเลือกใช้
ทรัพยากรที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม  การเพ่ิมรายได้เงินออมจากการลงทุน สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 
เศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์ การบริหาร  ด้านการผลิต  และการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินและ
การบริการด้านการเงินต่างประเทศ การจัดเก็บภาษี การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ แผนที่ชนิดต่างๆ การกระท าที่
ส่งผลดีและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งผลกระทบจากการที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ในด้านบวกและด้านลบ  การกระท าที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหา และเสริมสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
          ส ๑.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘ , ป.๖/๙       

ส ๑.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔           
ส ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕         
ส ๒.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓           
ส ๓.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓         
ส ๓.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒  
ส ๕.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒                  
ส ๕.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓            

        รวม   ๘  มาตรฐาน   ๓๑   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ ค าที่
แสดงช่วงเวลาเพ่ือใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ า และเรียงล าดับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การเชื่อมโยง เพ่ือให้
สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบันและใช้ค าแสดงช่วงเวลาเรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้ 

รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและการบอก
เล่าเรื่องราวที่สืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่าเรื่อง เพ่ือฝึกทักษะ
พ้ืนฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวจากแหล่งข้อมูล(เช่นบุคคล)และบอกเล่า ข้อเท็จจริงที่
ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสิ่งของเครื่องใช้หรือการด าเนินชีวิตของตนเองในสมัย                   
ปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เตารีด (การรีดผ้าด้วยเตาถ่านกับเตา
ไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวที่เช็ดน้ าด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียนกับรถยนต์ (การเดินทาง) 
ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนา รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบ
ต่อตนเองในปัจจุบัน ( การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การได้รับรางวัล การสูญเสียบุคคลส าคัญ
ของครอบครัว) โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง และการ
บอกเล่า เพ่ือให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความส าคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระ
บารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมทั้งรู้จักสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  
ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ที่ใกล้ตัวผู้เรียนและเห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้
ทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพ่ือก่อให้เกิดความ
รักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์  ตระหนักและเห็นคุณค่าท่ีจะธ ารงรักษาและสืบทอดต่อไป 
 
       มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
          ส ๔.๑      ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 
          ส ๔.๒      ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒    
          ส ๔.๓      ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 
       รวม  ๓  มาตรฐาน    ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๕ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์๒                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน 
รวมทั้ง การใช้ค าที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้,   เดือนนี้ เดือนก่อน  เดือน
หน้า, ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม เชื่อมโยง 
เรียงล าดับ  การเล่าเรื่อง  การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย  เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงล าดับเหตุการณ์ส าคัญได้
ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เก่ียวข้อง ได้แก่  ภาพถ่าย สูติบัตร    ทะเบียน
บ้าน เครื่องมือเครื่องใช้   มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ   และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน  ทางด้านการประกอบอาชีพ การแต่งกาย 
การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน  สามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ที่สืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลา  ฝึกทักษะการสอบถาม การสังเกต การ
วิเคราะห์  การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล ท าผังความคิดและการจัดนิทรรศการ  เพ่ือให้เข้าใจวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน เรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวในอดีต  และเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา อย่างต่อเนื่อง   มีความเข้าใจชุมชนที่มีความแตกต่างและสามารถปรับตัวอยู่
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้  การท าความเคารพแบบไทย  ประเพณีไทย ศิลปะไทย 
ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต  การอ่าน การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การใช้เหตุผล การ
อธิบาย และการน าเสนอ  เพ่ือให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระท าความดีของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างประโยชน์ให้
ท้องถิ่นและประเทศ  เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารง
ความเป็นไทย 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

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

 รวม  ๓  มาตรฐาน   ๖   ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๖ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์๓                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓             เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน ได้แก่  พุทธศักราช คริสต์ศักราช                      
(ถ้าเป็นชาวมุสลิม ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช  และใช้ศักราชในการ
บันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์ส าคัญของตนเอง และ
ครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การค านวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย เพ่ือให้มีพ้ืนฐานในการศึกษา
เอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา สามารถเรียง ล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน 
เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ  
แผนผังโรงเรียน  แผนที่ชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี – ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  สามารถใช้เส้น
เวลา  (Timeline)  ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  โดยใช้ทักษะการส ารวจ  การสังเกต  การ
สอบถาม  การอ่าน  การฟัง  การเล่าเรื่อง  การสรุปความ  เพ่ือฝึกทักษะพ้ืนฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การสืบค้นเรื่องราวรอบตัวอย่างง่าย ๆ โดยการใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  สามารถน าเสนอเรื่องราวที่
ค้นพบได้ตามล าดับเวลา 
 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมและ
ประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปัจจัยทางสังคม 
(ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การคมนาคม ความปลอดภัย ) ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกล้เคียง   
ในเรื่องความเชื่อและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถิ่น การแต่งกาย โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสอบถาม การ
สังเกต การส ารวจ การฟัง การสรุปความ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง ยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ร่วม
อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้ สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามล าดับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์   
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ  ได้แก่ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวสุรนารี เป็น
ต้น โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน การเล่า เรื่อง เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพ่ือชาติ  และธ ารงความเป็นไทย 
       
 มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
  ส ๔.๑   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 
      ส ๔.๒    ป ๓/๑, ป ๓/๒  

ส ๔.๓   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 
 รวม  ๓  มาตรฐาน   ๘   ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์๔                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                             เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑ์การ
แบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ รวมทั้ง
ช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี  และสมัย
รัตนโกสินทร์  ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ   โดยใช้ทักษะการอ่าน  การส ารวจ  การวิเคราะห์ การ
ค านวณ  เพื่อให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวได้ถูกต้อง  และเข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามช่วงเวลาที่ปรากฏ
ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาลักษณะส าคัญ  และเกณฑ์การจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของ
ท้องถิ่น  อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นทั้ง หลักฐานชั้นต้นกับชั้นรอง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์
อักษร กับไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยใช้ทักษะการส ารวจ  การวิเคราะห์  การตรวจสอบข้อมูล  การจ าแนก  
การตีความ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย  การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  การก่อตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดน
ไทย  ได้แก่  ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ เป็นต้น โดยใช้ทักษะการส ารวจ การวิเคราะห์ การตีความ  การสรุป
ความ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   
 ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  
พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญ  ได้แก่  พ่อขุนศรีอินทรา
ทิตย์  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่น่า
ภาคภูมิใจ  ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  โดยใช้
ทักษะการอ่าน  การส ารวจ  การสืบค้น  การวิเคราะห์การตีความ  เพ่ือเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัย
สุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  และบุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจใน
ความเป็นไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้
บ้านเมือง  ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
    ส ๔.๑     ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓ 
       ส ๔.๒     ป ๔/๑, ป ๔/๒  
         ส ๔.๓     ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓ 
    รวม  ๓  มาตรฐาน     ๘   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์๕                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕              เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

 
          สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย  ด้วยการตั้งประเด็นค าถามทางประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน  ชื่อต าบล  ชื่อถนน  ความเป็นมาของสถานที่ส าคัญ  ความ
เป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น  รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่น  
สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายๆ   เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่อยู่ใน
ข้อมูลได้  โดยใช้ทักษะการสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์ การเชื่อมโยง  และ
การสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ  เพ่ือฝึกฝนทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่าง
เป็นระบบ  สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเชื่อ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภาษา  อาหาร  และ
การแต่งกาย   ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  ทั้งตะวันตกและตะวั นออกที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
โดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การเชื่อมโยง  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่าง  เพ่ือให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยที่
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ได้แก่  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑  สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน  สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช  และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี  ที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  ซึ่ง
เป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  ได้แก่ ทางด้าน ศิลปกรรม  วรรณกรรม และการค้า  
โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ 
เพ่ือให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักและเห็นความส าคัญที่จะธ ารงรักษาความเป็น
ไทยสืบต่อไป 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
       ส ๔.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
    ส ๔.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒   
        ส ๔.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป ๕/๓, ป.๕/๔ 
 รวม   ๓  มาตรฐาน   ๙  ตัวช้ีวัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์๖                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                       เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ  และใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณ์ส าคัญตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ได้แก่  การตั้ง
ประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ  การส ารวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การรวบรวมข้อมู ลจากหลักฐานที่
หลากหลาย  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การตีความ  การเรียบเรียงและน าเสนอความรู้ที่ค้นพบได้
อย่างน่าสนใจ  โดยใช้ทักษะ การส ารวจ การอ่าน  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การอธิบาย  
การสรุปความ การเขียนเรียงความ  การจัดท าโครงงานและการจัดนิทรรศการ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นเหตุการณ์
ส าคัญด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป   เชื่อมโยง และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการ
อ่าน  การส ารวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  เพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความสัมพันธ์
กับประเทศไทย  เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  และอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลส าคัญ ได้แก่  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญที่น่าภาคภูมิใจ  
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห์  เพ่ือให้เกิดความ
รักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ   บรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง  และ
สร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 
      มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
   ส ๔.๑  ป ๖/๑,  ป ๖/๒  
         ส ๔.๒  ป ๖/๑,  ป ๖/๒   
         ส ๔.๓  ป ๖/๑,  ป ๖/๒,  ป ๖/๓,  ป ๖/๔ 
      รวม  ๓  มาตรฐาน    ๘   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๐ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๑๑๓๑  หน้าที่พลเมือง ๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารการทักทายด้วยวาจา
และยิ้มแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เห็นความส าคัญของภาษาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท าของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง
การออมและการประหยัดหลักการทรงงานในเรื่องการประหยัดความเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดความซื่อสัตย์
สุจริตและจริงใจต่อกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาดการรักษา
ของใช้ร่วมกันและการส่งงานปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียนในเรื่อง
การเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และครูปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืนในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ
ความสามารถถิ่นก าเนิดฯลฯยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนในกรณีความคิดเห็นไม่ตรงกันการละเมิดสิทธิของ
ผู้อ่ืนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 
๓. เห็นความส าคัญของภาษาไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๑ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๑๑๓๒   หน้าที่พลเมือง ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                         เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการพูดด้วยถ้อยค าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อมแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียนเห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง
ความขยันและความอดทนหลักการทรงงานในเรื่องการพ่ึงตนเองและรู้รักสามัคคีและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องการแต่งกายการเข้าแถวการดูแลพ้ืนที่
ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการเป็นผู้น า
และการเป็นสมาชิกที่ดีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้ อ่ืนในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ
ความสามารถถ่ินก าเนิดฯลฯยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนในกรณีหน้าที่และความรับผิดชอบและการใช้ของ
ส่วนรวมและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๒ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๑๑๓๓  หน้าที่พลเมือง ๓        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓    เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
  
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะแสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่อง
ความซื่อสัตย์และความเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียรและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช้
และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หา
ความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ
ความสามารถถ่ินก าเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยการไม่รังแกไม่
ท าร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนในกรณีการใช้สาธารณ
สมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้ มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่ม
กระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึ งความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน 
๓. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๓ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๑๑๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔       เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
  
ค าอธิบายรายวิชา 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆในเรื่องการกล่าวค าต้อนรับการแนะน าตัวเอง
และแนะน าสถานที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคมมีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยในท้องถิ่นปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง 

เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในเรื่อง
การใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตาม
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีวินัยและการข่มใจหลักการทรงงาน
ในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกินและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่ เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาดการรักษา
ของใช้ร่วมกันและการส่งงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกติกาด้วยหลักเหตุผลและยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องการเป็น
ผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีการมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการปฏิบัติตามเสียงข้างมากและ
ยอมรับเสียงข้างน้อยมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียนปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ
ความสามารถถิ่นก าเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในเรื่องการไม่รังแก
ไม่ท าร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นในกรณีการใช้สา
ธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมัน่ในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๔ 

ผลการเรียนรู้ 
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๔. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและ

ห้องเรียน 
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๕ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๑๑๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
  
ค าอธิบายรายวิชา 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนาการปฏิบัติตนตามกาลเทศะและการต้อนรับผู้
มาเยือนรู้คุณค่าใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการใช้
สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระ
ราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และความสามัคคี
หลักการทรงงานในเรื่องการท าตามล าดับขั้นและท างานอย่างมีความสุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนในการรักษาความสะอาดการรักษาของ
ใช้ร่วมกันและการดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎระ เบียบด้วยหลัก
เหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน
ในเรื่องการยึดถือหลักความจริงความดีงามความถูกต้องและหลักเหตุผลการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ส าคัญการยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและสิ่งแวดล้อม
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากันด้วยการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืนช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองในเรื่องการจัดการทรัพยากรและการขัดแย้ง
ทางความคิดและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ความอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๖ 

ผลการเรียนรู้ 
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. รู้คุณค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ

โรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกัน

และกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๖๒๓๖   หน้าที่พลเมือง ๖        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
  
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนาการปฏิบัติตนตาม
กาลเทศะและการต้อนรับผู้มาเยือนมีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแนะน าผู้ อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ด้วยการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิก
ชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความใฝ่รู้ความ
กตัญญูหลักการทรงงานในเรื่ององค์รวมและท าให้ง่ายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนในการใช้
และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ของส่วนรวมเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียนด้วยการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีการยึดถือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นส าคัญการใช้สิทธิและหน้าที่การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร
อดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยในเรื่องการการละเมิดสิทธิการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่ อสัตย์
สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๘ 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 
๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแนะน าผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 
๗. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

ห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพา

ซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๙ 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๐ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาฯ๑                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                   เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา                                                           

รู้เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโต การพัฒนาการของมนุษย์ อธิบายหน้าที่ของอวัยวะภายนอกดูแลรักษา 
เห็นคุณค่าความรักความผูกพัน ชื่นชอบภูมิใจในตนเอง ทั้งสมาชิกในครอบครัว รู้เข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศ
หญิง-ชาย มีทักษะในการด าเนินชีวิต การเคลื่อนไหวทางกายสอดคล้องกับอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม การเล่น
เกมกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจ จิตวิญญาณ เสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ มีความสามารถปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติ ปฏิบัติตนตามค าแนะน า การเจ็บป่วยของตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพ 
อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด ความรุนแรง การพูด ท่าทาง ขอความช่วยเหลือ การเกิดเหตุร้าย ที่จะเกิดขึ้น  ทั้ง
ที่บ้านที่โรงเรียน 
 มีความสามารถในการป้องกันดูแล รักษา การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาง่ายๆ ของตนเอง และครอบครัว 
มีความนิยมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก ต่อการด าเนินชีวิตตามธรรมชาติสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
 รู้เข้าใจเห็นคุณค่าของการเล่นเกมกิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้าน นันทนาการ การท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน ปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคในหมู่บ้านน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  
 พ ๒.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  
 พ ๓.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  
 พ ๓.๒  ป๑/๑ , ป๑/๒  
 พ ๔.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  
 พ ๕.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓   

         รวม  ๖  มาตรฐาน   ๑๕    ตัวช้ีวัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๑ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาฯ๒                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                    เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา                                                          
 รู้เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโต เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่มเกมกีฬาไทยสากล มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ การสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ การป้องกันโรค หลีกเลี่ยงสารเสพติด การใช้ยา การเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง มีความปลอดภัยใน
ชีวิต ดูแลรักษาอวัยวะภายใน รู้หน้าที่บทบาทของตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน เข้าใจความแตกต่างเพศหญิง
เพศชาย มีความภูมิใจในเพศตนทั้งหญิงชาย การเล่นเกม กีฬา การเคลื่อนไหวร่างกายอาศัยอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง 
กลุ่มอย่างสนุกสนาน ตามกฎ กติกา มีวินัยในการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การมีสุขภาพดี การดูแลการเกิด
อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย บาดเจ็บ การใช้ยา เลี่ยงสารเสพติด ความรุนแรง ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ พฤติกรรมเสี่ยง
ได้อย่างปลอดภัย 
 รู้เข้าใจหน้าที่ การดูแล เสริมคุณค่าตนเอง สังคม ครอบครัว เพ่ือน การมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความมี
สุขภาพกาย การอยู่ร่วมกัน การเสริมสร้างสุขภาพดี การดูแล เกิดการเจ็บป่วย อุบัติเหตุเบื้องต้น มีค่านิยมมี
คุณธรรม ในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับธรรมชาติ ช่วยให้มีความปลอดภัยในชีวิต 
 รู้เข้าใจเห็นคุณค่าของการเล่นเกมกิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้าน นันทนาการ มีกฎระเบียบกติกา มีความรู้ ความ
เข้าใจการท่องเที่ยว อาหารพ้ืนบ้าน ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคในหมู่บ้านรู้จักชื่อและอาการของโรค
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓   
 พ ๒.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔   
 พ ๓.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 
 พ ๓.๒  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 
 พ ๔.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕  
 พ ๕.๑   ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕   

         รวม    ๖   มาตรฐาน     ๒๑  ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาฯ๓                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                   เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    
 
ค าอธิบายรายวิชา                                                        

เข้าใจลักษณะการเจริญเติบโต ความแตกต่าง สัมพันธ์ ภาพในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน สร้างสัมพันธภาพ 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมน าไปส่า การล่วงละเมิดทางเพศ มีการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ท าอยู่กับที่ และ
รอบทิศทาง การใช้อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬา ปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอ มีวินัย มีความถนัด 
รู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง รู้เข้าใจการละเล่นกีฬาพ้ืนเมือง อธิบายการป้องกันการแพร่กระจายของโรค การ
เลือกอาหารตามสัดส่วนรู้วิธีป้องกันโรค เข้าใจวิธีการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งการขอ
ความช่วยเหลือจากบุคคล เมื่อเกิดเหตุร้าย อุบัติเหตุ ทั้งการใช้ยา เว้นสารเสพติด ลดความรุนแรง ทั้งที่บ้านและที่
โรงเรียน 

ปฏิบัติตนในการรู้เข้าใจอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ความแตกต่างทั้งร่างกาย อารมณ์ให้
เหมาะสมกับวัย การตัดสินใจ แก้ปัญหาง่ายๆ จากใกล้ตัว บ้าน โรงเรียน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จิตส านึก ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
 รู้เข้าใจวิธีการกิจกรรมการเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน นันทนาการ การท่องเที่ยว อาหารพ้ืนบ้าน รู้วิธีรักษาการ
เจ็บป่วยของโรคในต าบล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของการเล่นเกมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  พ ๑.๑  ป. ๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓   

 พ ๒.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓   
 พ ๓.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒  
 พ ๓.๒  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒    
 พ ๔.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, ป. ๓/๕   
  พ ๕.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓  

          รวม    ๖    มาตรฐาน     ๑๘  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาฯ๔                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                  เวลา    ๘๐    ชั่วโมง    
 
ค าอธิบายรายวิชา                                                        

รู้เข้าใจหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ เห็นความส าคัญของการท างานของอวัยวะ สามารถป้องกันดูแลอวัยวะ
การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา รู้วิธีการแก้ไขปัญหาและ
การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว เห็นคุณค่าและความส าคัญของเพศชาย 
เพศหญิง สามารถควบคุมตนเองและขณะปฏิบัติการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การกีฬา เล่มเกม มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกีฬากับชุมชน ปฏิบัติตามกฎกติกา รู้และเข้าใจการมีสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรค การเลือกบริโภคอาหาร 
อารมณ์และความเครียด รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้และเข้าใจในเรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพ การป้องกันหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ  สิ่งเสพติด การปฐมพยาบาล    จัดหมวดหมู่
อวัยวะของร่างกายปฏิบัติกิจกรรมการเล่นเกม กีฬาพ้ืนบ้าน ฝึกทดสอบกิจกรรมยืดหยุ่นพ้ืนฐาน หลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติภัย  

รู้ปฏิบัติตนการเล่นเกมกีฬาพ้ืนบ้านในระดับอ าเภอ การท าอาหารพ้ืนบ้าน รู้วิธีรักษาและปฏิบัติตน การ
เจ็บป่วยตามค าแนะน า เลือกแหล่งบริการสุขภาพที่เหมาะสม มีความรู้ในการบริโภคอาหาร เลือกซ้ือ เลือกบริโภค
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

          รวม   ๖   มาตรฐาน      ๑๙   ตัวช้ีวัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาฯ๕                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                        เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา                                                           
 รู้เข้าใจในการท างานของอวัยวะต่างๆ สุขอนามัยทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา รู้และเข้าใจเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัว มีทักษะในการด าเนินชีวิต หลักการเคลื่อนไหว การ
ออกก าลังกาย เกมกีฬาไทยและกีฬาสากล รู้และเข้าใจกลวิธีการรุกและการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพของตน 
การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ  ศึกษาค้นคว้าการท างานของ
ระบบอวัยวะสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา หลักของการเคลื่อนไหว 
การกีฬา การมีสุขภาพดี การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติควบคุมจนเองในการเคลื่อนไหว การเข้าร่วม
กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม ออกก าลังกาย การเการพกฎ กติกา ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา การอภิปรายและการ
รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมวัดประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมทดสอบความรู้ ทดสอบการเล่นกีฬา 
 เข้าใจกฎ กติกา กีฬาพ้ืนบ้านในระดับจังหวัดเห็นประโยชน์ของการเล่นเกม รู้อนุรักษ์การท าอาหาร
พ้ืนบ้านป้องกันการเจ็บป่วย เลือกแหล่งบริการสุขภาพ เลือกกิจกรรมทัศนศึกษาการพักผ่อนเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติตนให้มีความรู้ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒   
 พ ๒.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓   
 พ ๓.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ป. ๕/๕, ป. ๕/๖    
 พ ๓.๒ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔  
 พ ๔.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓,  ป. ๕/๔, ป. ๕/๕ 
 พ ๕.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓,  ป. ๕/๔, ป. ๕/๕   

          รวม  ๖   มาตรฐาน   ๒๕  ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๕ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาฯ๖                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                เวลา    ๘๐    ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา                                                          
 รู้เข้าใจในการท างานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย สุขอนามัยทางเพศ การพัฒนาการ ของวัยแรกรุ่น การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณในวัยแรกรุ่น ชีวิตครอบครัว หลักการ
เคลื่อนไหว การออกก าลังกาย เกมกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธีการรุก การป้องกัน และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
สมรรถภาพ การป้องกันการเกิดโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุศึกษาค้นคว้าการท างานของระบบ
อวัยวะ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา จิตวิญญาณในวัยแรกรุ่นหลักของการ
เคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี ปฏิบัติการเคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี การปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เคลื่อนที่ 
การบังคับสิ่งของ การเข้าร่วมเล่นกิจกรรมทางกาย เกมกีฬา การเการพกฎกติกา ท่ายืดหยุ่นพ้ืนฐาน ปฏิบัติท่า
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย อภิปรายรายงานผล การฝึกปฏิบัติกิจกรรมสังเกตพฤติการณ์และความสนใจในการ
ฝึก ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการท างานของอวัยวะ การพัฒนาการของวัยรุ่น การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมวัยรุ่น ชีวิตครอบครัว  สังเกตการเคลื่อนไหวการออกก าลังกาย
การเล่นกีฬา  
 เข้าใจการเล่นเกมกีฬาพ้ืนบ้าน กฎกติการะดับจังหวัด รู้ประโยชน์ของการเล่น ปฏิบัติตนในการอนุรักษ์
อาหารพื้นบ้าน วิธีการท า ปฏิบัติตนป้องกันการเจ็บป่วย การรักษา การแนะน า การป้องกันโรค เลือกแหล่งบริการ
สุขภาพในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม เลือกปฏิบัติกิจกรรมในการบริโภคอาหาร สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   
 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๑.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒  
พ ๒.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒  
พ ๓.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔, ป. ๖/๕    
พ ๓.๒  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, ป. ๖/๕, ป. ๖/๖  
พ ๔.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔   
พ ๕.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓   

        รวม  ๖   มาตรฐาน   ๒๒    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ๑                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง     
 
ค าอธิบายรายวิชา                                                       
 อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ  ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง   เกี่ยวกับรูปร่าง  ลักษณะ 
และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว  สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน มีพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิค
ง่าย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน   สิ่งต่าง ๆสามารถ
ก่อก าเนิดเสียง ที่แตกต่างกัน  ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า- เร็ว   ของจังหวะ บทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ 
มีส่วนร่วมใน กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานความเก่ียวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพลงในท้องถิ่น สิ่งที่ชื่น
ชอบในดนตรีท้องถิ่น เครื่องดนตรีจากพืชและสัตว์ในหมู่บ้าน การเคลื่อนไหว ท่าทางง่าย ๆ เพ่ือสื่อความหมาย 
แทนค าพูด สิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง เล่นการละเล่นของเด็กไทย 

รู้ เข้าใจ เห็นคณุค่า ชื่นชม เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติ และสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน มีพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึก
ของตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  สิ่งต่าง ๆสามารถก่อก าเนิดเสียง ที่แตกต่างกัน  ลักษณะของเสียงดัง-
เบา และความช้า-เร็ว  ของจังหวะ บทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ มีส่วนร่วมใน  กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานความ
เกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพลงในท้องถิ่นเครื่องดนตรีจากพืชและสัตว์ในหมู่บ้าน  สิ่งที่ชื่นชอบใน
ดนตรีท้องถิ่น  การเคลื่อนไหว  ท่าทางง่าย ๆเพ่ือสื่อความหมาย แทนค าพูด  สิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือร่วม
การแสดง  เล่นการละเล่นของเด็กไทย  รักและมุ่งมั่นในการท างาน   สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม     
 
         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

          รวม  ๖  มาตรฐาน  ๑๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ๒                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา                                                           

บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ   ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จ าแนก  เคาะ  
ร้องเพลง  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง   ปั้นสัตว์ชนิดต่างๆที่มีในหมู่บ้าน  งานทัศนศิลป์ต่าง ๆ  โดยใช้
ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง   การใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ   ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีก
กระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลปริกวาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ
ตนเอง  และเพ่ือนบ้าน  รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว  ความส าคัญของงาน
ทัศนศิลป์  ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุ
อุปกรณ์ ที่ใช้   แหล่งก าเนิด ของเสียงที่ได้ยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ า ,  ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี   เคาะ
จังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัยความหมายและ
ความส าคัญของเพลงที่ได้ยิน  ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้ค าง่าย ๆ  เครื่อง
ดนตรีในบ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น  เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่   ที่สะท้อนอารมณ์   ของตนเองอย่างอิสระเลียนแบบท่าทางสัตว์ในการร า  สัตว์ที่มีในบ้านหนองคู   
ท่าทาง เพื่อสื่อความหมาย     แทนค าพูด   แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  มีมารยาทในการชมการ
แสดง   เล่นการละเล่นพื้นบ้าน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการด ารงชีวิตของคน
ไทย   สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล่นพื้นบ้าน 

รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า   ชื่นชม  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ทัศนธาตุที่อยู่
ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง   ปั้นสัตว์ชนิดต่างๆที่มีในหมู่บ้าน  งาน
ทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง    การใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ    ภาพปะติด
โดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านหนองคู  วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  และเพ่ือนบ้าน  รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว   
ความส าคัญของงานทัศนศิลป์  ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นถึง
วิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้   แหล่งก าเนิด ของเสียงที่ได้ยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ า ,        ดัง-เบา, 
ยาว-สั้น ของดนตรี   เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
ความหมายและความส าคัญของเพลงที่ได้ยิน  ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้
ค าง่าย ๆ เครื่องดนตรีในหมู่บ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น  เคลื่อนไหว
ขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ ที่สะท้อนอารมณ์ ของตนเองอย่างอิสระเลียนแบบท่าทางสัตว์ในการร า  สัตว์ที่มีใน
หมู่บ้านหนองคู ท่าทาง เพ่ือสื่อความหมาย แทนค าพูด แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  มีมารยาท
ในการชมการแสดง  เล่นการละเล่นพ้ืนบ้าน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพ้ืนบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการ
ด ารงชีวิตของคนไทย สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล่นพื้นบ้าน   รักและมุ่งมั่นในการท างาน  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๙ 

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

          รวม    ๖    มาตรฐาน  ๒๕   ตัวช้ีวัด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๐ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ๓                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                           เวลา    ๔๐    ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา                                                         
    บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ   ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จ าแนก 
เปรียบเทียบ  เคาะ  ร้องเพลง  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  โดยเน้น
เรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพ้ืนผิว วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมในหมู่บ้าน
และต าบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว   การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์  งานปั้น  ทอด
ความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผิวเหตุผลและวิธีการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์  สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
ภาพตามทัศนธาตุ  ที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ  ลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงาน การออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้าน
และโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นรูปร่างลักษณะ
ของเครื่องดนตรี ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจ าวันเครื่องดนตรีในหมู่บ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง  รูปภาพ
หรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน ดนตรีง่าย ๆ  อารมณ์ของเพลงที่ฟัง 
เสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อ่ืน ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาส ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
ลักษณะเด่นและ เอกลักษณ์ ของดนตรีในท้องถิ่น ความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคน
ในท้องถิ่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์สั้น ๆ  ท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์  
บทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม  กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย    ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน  การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่นสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  
ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 
โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพ้ืนผิว วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรม
ในหมู่บ้านและต าบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ งานปั้น  
ทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง  รูปทรง สี และพ้ืนผิวเหตุผลและวิธีการในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง ภาพตามทัศนธาตุ ที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ ลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีใน
บ้านและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นรูปร่าง
ลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจ าวันเครื่องดนตรีในหมู่บ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง  
รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน ดนตรีง่าย ๆ อารมณ์ของเพลงที่
ฟัง  เสียงดนตรี  เสียงขับร้องของตนเองและผู้อ่ืน ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
ลักษณะเด่นและ เอกลักษณ์ ของดนตรีในท้องถิ่น ความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคน
ในท้องถิ่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์สั้น ๆ ท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์  
บทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน  การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่นสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  
ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์รักและมุ่งม่ันในการท างาน  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
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      มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
          ศ ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐   

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

  รวม  ๖  มาตรฐาน      ๒๙   ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ๔                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                            เวลา    ๘๐    ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา                                                          

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร้าง วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จ าแนก เปรียบเทียบ  
เคาะ  ร้องเพลง เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสี
วรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น  สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนที่ว่าง มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนัก
และแสงเงาในภาพ  วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ    
ความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น วรรณะสีเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ใน  เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในท้องถิ่น และแหล่ง
ท่องเที่ยวในอ าเภอวารินช าราบ งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ประโยคเพลงอย่างง่าย ประเภทของ
เครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง ทิศทางการเคลื่อนที่   ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของท านอง รูปแบบ จังหวะและความเร็ว
ของจังหวะในเพลงที่ฟัง โน้ตดนตรีไทยและสากล  ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองใช้และเก็บเครื่อง
ดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัยดนตรี  สามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว แหล่ง ที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย 
ที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น เพลงกล่อมเด็กในอ าเภอวารินช าราบ ความส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมทางดนตรี  ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์หรือศัพท์ทาง  การละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่มีในอ าเภอวาริน
ช าราบตามรูปแบบของนาฏศิลป์ แสดง การเคลื่อนไหว ในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป์เป็น
คู่ และหมู่ สิ่งที่ชอบในการแสดง โดยเน้นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร ประวัติความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืน  การแสดงของ
ท้องถิ่น  ความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์  เหตุผลที่ควรรักษาและสืบ
ทอดการแสดงนาฏศิลป์ 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนที่ว่าง มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความ
ลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและ
จินตนาการ   ความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน  วรรณะสีเพ่ือถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ใน  เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ใน
ท้องถิ่น  และแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอวารินช าราบ งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ ประโยคเพลงอย่างง่าย  
ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง  ทิศทางการเคลื่อนที่  ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของท านอง รูปแบบ จังหวะและ
ความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง โน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองใช้และ
เก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัยดนตรี สามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว  แหล่ง ที่มาและความสัมพันธ์ของ
วิถีชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น เพลงกล่อมเด็กในอ าเภอวารินช าราบ  ความส าคัญในการอนุรักษ์
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ภาษาท่า
และนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทาง  การละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว  เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่มีใน
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อ าเภอวารินช าราบตามรูปแบบของนาฏศิลป์ แสดง การเคลื่อนไหว   ในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน   
แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ สิ่งที่ชอบในการแสดง โดยเน้นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร 
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ  การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจาก
วัฒนธรรมอ่ืน  การแสดงของท้องถิ่น  ความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์  
เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ รักและมุ่งมั่นในการท างาน  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้วิธีการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ศ ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖  , ป.๔/๗  , ป.๔/๘  , ป.๔/๙    
   ศ ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒     

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

          รวม  ๖    มาตรฐาน   ๒๙   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ๕                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                            เวลา    ๘๐    ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา                                                          
        บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ  สร้าง วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดง จ าแนก เปรียบเทียบ  
เคาะ  ร้องเพลง  เกี่ยวกับเกี่ยวกับจังหวะ ต าแหน่งของ สิ่งต่าง ๆ  ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ความ
แตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน  เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และ
วรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมในอ าเภอวารินช าราบและจังหวัด
อุบลราชธานี  งานปั้นจาก ดินน้ ามันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัด
วางต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคน  ในสังคม  
เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์  ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่อง
ดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีท าจังหวะและท านอง   
เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับ
กิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ   คุณค่าของ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน  
แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออกการร ารองเง็ง   
เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี  การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆการ
แสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  
แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับจังหวะ ต าแหน่งของ สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์  ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน  เทคนิคของแสง
เงา น้ าหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมในอ าเภอวารินช า
ราบและจังหวัดอุบลราชธานี งานปั้นจาก ดินน้ ามันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการงานพิมพ์ภาพ 
โดยเน้นการจัดวางต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ  ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายใน
งานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อ
ชีวิตของคนในสังคม เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ  งาน
ทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์  ลักษณะ
ของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่อง
ดนตรีท าจังหวะและท านอง   เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบ
ถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ คุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบเพลงหรือ
เรื่องราวตามความคิดของตน  แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและ
การแสดงออกการร า เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี  การเขียนเค้าโครงเรื่อง
หรือบทละครสั้น ๆ การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ 
ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณีรักและมุ่งมั่นใน



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๕ 

การท างาน สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

       รวม   ๖   มาตรฐาน    ๒๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๖ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ๖                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                            เวลา    ๘๐    ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา                                                         

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร้าง อ่าน เขียน วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดงจ าแนก 
เปรียบเทียบ เคาะ ร้องเพลง เกี่ยวกับ สีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้าม ในการถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ 
มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ าหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพ่ิมและลด ปั้นแผนผังของโรงเรียน 
งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพ้ืนที่ว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล วาด
ภาพสถาปัตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพ่ือถ่ายทอด
ความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม  เกี่ยว กับ
อิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่
มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล   เพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต  ประเภทและ
บทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  โน้ตไทย และโน้ตสากลท านองง่าย ๆ  
ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสดที่มีจังหวะและท านองง่าย ๆ ความรู้สึกที่มีต่อดนตรี  ท านอง 
จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง  เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  ดนตรีที่มา
จากยุคสมัยที่ต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอด
ลีลาหรืออารมณ์ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ แสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่างง่าย ๆ ความรู้สึก
ของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์  การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวันสิ่งที่มีความส าคัญต่อการแสดง
นาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้าม  ในการถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ 
มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ าหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพ่ิมและลด ปั้นแผนผังของโรงเรียน 
งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพ้ืนที่ว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล    วาด
ภาพสถาปัตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพ่ือถ่ายทอด
ความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับ
อิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่
มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล   เพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต  ประเภทและ
บทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ โน้ตไทย และโน้ตสากลท านองง่าย ๆ  
ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสดที่มีจังหวะและท านองง่าย ๆ  ความรู้สึกที่มีต่อดนตรี ท านอง 
จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ ดนตรีที่มาจาก
ยุคสมัยที่ต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลา
หรืออารมณ์ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ แสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่างง่าย ๆ ความรู้สึกของ
ตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวันสิ่งที่มีความส าคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร รักและมุ่งมั่นในการท างาน สามารถน า



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๗ 

ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

          รวม   ๖  มาตรฐาน   ๒๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๙ 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๑๑๐๑   การงานอาชีพฯ๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

บอก รู้ วิธีการท างาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ประโยชน์ของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ท างาน
เพ่ือช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและการประหยัด , ออม  การตรงต่อเวลา การผลิตเครื่องใช้จักสาน จาก
วัสดุเหลือใช้เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันข้อมูลสิ่งที่สนใจ
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ  เรื่องราวในหมู่บ้านหนองไผ่ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านฝาผนัง )  
 เพ่ือให้รู้ เข้าใจ การช่วยเหลือตนเองเป็นการลงมือท างานที่มุ่งเน้นการฝึกท างานอย่างสม่ าเสมอ การ
ท างานอย่างปลอดภัย ความกระตือรือร้นและตรงเวลาเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการ
ท างาน  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
      มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๑,  ป.๑/๓      
ง ๓.๑  ป.๑.๑, ป.๑/๒ 

        รวม  ๒    มาตรฐาน  ๕      ตัวช้ีวัด 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๐ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพฯ๒                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
   
 ค าอธิบายรายวิชา 
     บอก รู้ วิธีการหรือประโยชน์ของการท างาน สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้วัสดุอุปกรณ์ ชื่อและ
หน้าที่ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน อาชีพการท าสวนลองกองช่วยให้การประหยัด , ออม รู้จัก
แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นและช่วยเหลืองานบ้าน ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ ชื่อ
และหน้าที่ของอุปกรณ์พ้ืนฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สหกรณ ์การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การผลิตการใช้วัสดุ
เหลือใช้ 
       เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณค่า เพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว น าความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย ๑ ลักษณะ ของ
ใช้อย่างอย่างง่ายโดยก าหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูลออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ 
มิติน าความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายมีความคิด
สร้างสรรค์อย่างน้อย ๑ ลักษณะ ในการแก้ปัญหา สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

       รวม  ๓   มาตรฐาน     ๑๐   ตัวช้ีวัด   
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๑ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพฯ๓                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  บอก  ค้นหาข้อมูล  รวบรวมข้อมูล สร้าง ขั้นตอน เลือกใช้สิ่งของเครื่อง เครื่องมือวิธีการท างานและ
ประโยชน์การท างาน ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับงาน  อาชีพการท าสวน ช่วยให้การประหยัด , ออม   
โดยก าหนดปัญหาหรือความต้องการ อย่างมีขั้นตอน ท างานอย่างเป็นตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด 
ความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่   สหกรณ์  การจัดการขยะ 
อาหารกลางวันโรงเรียน       
  เพ่ือให้ รู้ เข้าใจ การท างาน เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  ช่วยเหลืองานบ้านและส่วนรวมออกแบบ
โดยการถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติลงมือสร้างและประเมินผลเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างสร้างสรรค์  มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ าการแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓     
ง ๒.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓    
ง ๓.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 

       รวม   ๓    มาตรฐาน  ๘  ตัวช้ีวัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๔๑๐๑   การงานอาชีพฯ๔                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 บอก อธิบาย ความหมาย ความส าคัญ ของอาชีพ  ขั้นตอนการท างาน  ใช้ระบบ  เหตุผลในการท างานให้
บรรลุเป้าหมาย ประโยชน์และโทษ ใช้พลังงานทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัด การ ออม เศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การท าอาชีพการปลูกพืชสวน
ครัว เลี้ยงสัตว์ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 
 เพ่ือให้ รู้ เข้าใจ การช่วยเหลืองานในบ้าน การท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน การใช้
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการท างาน ภาพนิ่งหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความ
รับผิดชอบ การแบ่งปันสิ่งของให้ สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

      รวม   ๓   มาตรฐาน    ๑๐  ตัวช้ีวัด 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๕๑๐๑   การงานอาชีพฯ๕                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                     เวลา    ๘๐   ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
       บอก อธิบาย ความหมาย ความส าคัญ ของอาชีพ  ขั้นตอนการท างาน  ใช้ระบบเหตุผลในการท างานให้
บรรลุเป้าหมาย  ประโยชน์และโทษ ใช้พลังงานทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัด การออม เศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การท าอาชีพการปลูกพืชสวน
ครัว  เลี้ยงสัตว์ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 
 เพ่ือให้ รู้ เข้าใจ การช่วยเหลืองานในบ้าน การท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน การใช้
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการท างาน ภาพนิ่งหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความ
รับผิดชอบ การแบ่งปันสิ่งของให้  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธี การของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

        รวม    ๔   มาตรฐาน   ๑๓  ตัวช้ีวัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพฯ๖                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                  เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 อธิบาย  บอก  อภิปราย รวบรวม น าเสนอ ข้อมูล แนวทางการท างานแต่ละขั้นตอน  ส่วนประกอบของ
เทคโนโลยี   สร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ก าหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูลเลือก
วิธีการในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ออกแบบโดยการถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ 
ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ท าให้ผู้เรียนท างานอ ย่างเป็นกระบวนการและช่วยเหลืองานในบ้านการประหยัด   
การออม การแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืนการแปรรูป จากกล้วยการผลิตการใช้เครื่องจักสาน การผลิตการใช้ เครื่องจัก
สานจากวัสดุเหลือใช้ อาชีพการท าสวนการปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
สหกรณ ์การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน 
  เพ่ือให้รู้ เข้าใจทักษะการจัดการท างาน และมีทักษะการท างานร่วมกันปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการ
ท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อ่ืนน าความรู้และทักษะการสร้าง ชิ้นงาน ไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้และการแก้ปัญหาวางแผนในการเลือกอาชีพ สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๕ 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๖ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๑                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                              เวลา    ๒๐๐    ชั่วโมง  
      ปฏิบัติตาม ค าสั่งง่ายๆ  ที่ฟัง  ตัวอักษรและเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ภาพตรง
ตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง  เรื่องใกล้ตัว ค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง  
ค าสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  ความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง  การขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบที่ฟัง ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชื่อและค าศัพท์
เกีย่วกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  การระบุ
ตัวอักษรและเสียงอักษรของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น การฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  การใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวม
ค าศัพทท์ี่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
    โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อ่านออกเสียง เลือกภาพ ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก พูดขอ ให้ข้อมูล  
ท าท่าประกอบ เข้าร่วม ฟัง/พูด เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิด
สมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

      รวม  ๘  มาตรฐาน ๑๖   ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๒                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                            เวลา    ๒๐๐    ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
       ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ และค าขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า  สะกดค า  และ
อ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง ตอบค าถาม
จากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่าย ๆในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตาม
แบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  พูด
และท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของ
ภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ระบุตัวอักษรและเสียงอักษรของ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน   ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 โดยการระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ท าท่าทาง เข้าร่วม ฟัง   เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้ึนในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข   สามารถ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๑๖   ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๓                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                              เวลา    ๒๐๐    ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
      ปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร้องที่ฟังหรืออ่าน  ค า สะกดค า อ่านกลุ่มค าประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ
(chant)ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของค ากลุ่มค าและประโยคที่ฟัง   
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  ค าสั้นๆ ง่าย ๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่
ฟัง  ค าสั่งและค าขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  ความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง  ขอและให้ข้อมูลง่ายๆ 
เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่ฟัง ความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบ
ที่ฟัง ให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  ค าตามประเภทของ บุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ ฟังหรือ
อ่าน มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ความแตกต่างของเสียง
ตัว อักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   ค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน   สถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือ
รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
  โดยการอ่านออกเสียง  สะกดค า  ฟัง  พูด  เลือก/ระบุ  ตอบค าถาม  พูดโต้ตอบ  ใช้  บอก  จัดหมวดหมู่  
ท าท่าประกอบ  เข้าร่วมกิจกรรม  เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม   สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔  
ต ๑.๒  ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ 
ต ๑.๓ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒  
ต ๒.๑ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓   
ต ๒.๒ ป.๓/๑  
ต ๓.๑  ป.๓/๑  
ต ๔.๑  ป.๓/๑  
ต ๔.๒  ป.๓/๑         

        รวม  ๘   มาตรฐาน  ๑๘  ตัวช้ีวัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๔                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                          เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
        ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง และค าแนะน า (instructions)ง่าย ๆที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียงค า สะกด
ค า  อ่านกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุภาพหรือ
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการ
ฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้ค าสั่ง ค า
ขอร้อง  และค าขออนุญาตง่าย ๆ  พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตามและขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพ่ือน และครอบครัว   พูดแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง  พูด/เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆใกล้ตัวที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ 
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  พูดและท าท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา   ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา  การเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกต่างของเสียงตัว อักษร ค า กลุ่มค า 
ประโยค  และข้อความ ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้ารวบรวม ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  ฟัง/พูดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา  ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ท าท่าทาง เข้า
ร่วม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการ
ของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ 
ต ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕       
ต ๑.๓ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ต ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓   
ต ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 
ต ๓.๑  ป.๔/๑  
ต ๔.๑  ป.๔/๑        
ต ๔.๒  ป.๔/๑  

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๐ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๕                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                              เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง และค าแนะน า ที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และบท
กลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค
และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน  บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านบทสนทนา และนิทาน
ง่ายๆหรือเรื่องสั้นๆ  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง  ค าขออนุญาตและให้
ค าแนะน าง่าย ๆ  พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตาม ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพ่ือน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  
พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ  พูด/
เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ  แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟัง
หรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตาม
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า
(order)ตามโครงสร้างของประโยคของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม ค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ 
 โดยการฟัง พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ท าท่าทาง เข้า
ร่วม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดสมรรถนะตามความต้องการของ
หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
ต ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
ต ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓        
ต ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓        
ต ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ต ๓.๑  ป.๕/๑                              
ต ๔.๑  ป.๕/๑                                
ต ๔.๒  ป.๕/๑         

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐      ตัวช้ีวัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๑ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๖                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                 เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง และค าแนะน า ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ นิทาน และบทกลอน
สั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุประโยค หรือ ข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ที่อ่าน บอกใจความส าคัญ  และตอบค าถามจากการฟังหรืออ่าน บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆและเรื่องเล่า  พูด/
เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง  และค าขออนุญาตและให้ค าแนะน า  พูด/เขียน
แสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียน
เพ่ือขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ พูด/เขียนให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง  
เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน  พูดเขียนแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้าง ประโยค 
ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงาน
ฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ เข้าร่วม เปรียบเทียบ  
ค้นคว้า ใช้ บอก เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดสมรรถนะตามความ
ต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    
ต ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕  
ต ๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ต ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓   
ต ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ต ๓.๑  ป.๖/๑        
ต ๔.๑  ป.๖/๑ 
ต ๔.๒  ป.๖/๑        

       รวม  ๘   มาตรฐาน ๒๐  ตัวช้ีวัด 
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๙๒ 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
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๙๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ได้
ฝึกปฏิบัติจริงและค้นพบความถนัดของตนเอง  สามารถค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม มีทักษะในการด าเนินงาน ส่งเสริมให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม 
ศีลธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบ
ด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้สร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามรถจักการตนเองได้และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านฝาผนัง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น ๓  ลักษณะ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  สามารถ
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 
 ๒. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาระเบียบวินัย  ความเป็นผู้น า  ผู้ตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  
การท างานร่วมกัน  รู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออาทรและ
สมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน  ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน  ได้แก่  การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการท างานเน้นการ
ท างานรวมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่ วม  กิจกรรม
ลูกเสือ  เนตรนารี  ๓๐  ชั่งโมงต่อปีการศึกษา  กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  ชมรม  ๔๐  
ชั่งโมงต่อปีการศึกษา   
 ๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  
ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  นักเรียนทุกคนต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน  
      ๒.๑  ลูกเสือ-เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

      ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๓.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
     และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
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๙๔ 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักละเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัว สังคม  

เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ
ของตนเอง 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ และรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต สร้างเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน 
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม  และประเทศชาติ 
 
แนวการจัดกิจกรรม  โรงเรียนบ้านฝาผนัง ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมากขึ้น  โดยใช้กระบวนการทางจิตวิ ทยา  การ

จัดบริการสนเทศ  โดยให้มีเอกสารเพ่ือใช้ในการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  ด้วยการสังเกต  
สัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผู้ปกครองก่อนและระหว่างเรียน  การ
เยี่ยมบ้านนักเรียน  การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดท าระเบียนสะสม  
สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  และบัตรสุขภาพ 

๒. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  โดยท าแบบทดสอบเพ่ือรู้จักและเข้าใจตนเอง  มีทักษะ
ในการตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพ่ือเลือกศึกษาต่อ  เลือกอาชีพ 

๓. การจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนรายบุคคล  และรายกลุ่ม  ในด้านการศึกษา  อาชีพ  และส่วนตัว  
โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาที่มีคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให้ค าปรึกษา  ตลอดจนมีห้องให้
ค าปรึกษาที่เหมาะสม 

๓.๑  ช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
๓.๒  ติดตามเก็บข้อมูลของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
  ๑. กิจกรรมลูกเสือ   

กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ ทุกคน  ได้ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ  -  เนตรนารี  เพ่ือส่งเสริม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมความสามัคคี  มีวินัย  และ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  โดยด าเนินการจัดกิจกรรมตามข้อก าหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๘  ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  เพ่ือพัฒนา
ลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และช่วยสร้างสรรค์สังคม  
เพ่ือให้เกิดความสามัคคี  และความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุข  และความมั่งคงของประเทศชาติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 

๑.  ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง 
๒. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๕ 

๔. ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 
๕. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่งคงชองชาติ 

 
แนวการจัดกิจกรรม 

  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 
 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบานการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให้ผู้เรียนศึกษา
และฝึกปฏิบัติดังนี้ 

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

๒. ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๑ , ๒  และ ๓  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ  การส ารวจ  การ
ค้นหาธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธง  และประเทศต่างๆ  การฝีมือ  กิจกรรม
กลางแจ้ง  การบันเทิง  การผูกเงื่อน  ค าปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือส ารองโดยใช้กระบาน
การท างาน  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการ
คิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  ทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน  บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์  รู้จักท าการฝีมือ พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไม่
เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖ 
 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให้ผู้เรียนศึกษา
และปฏิบัติในเรื่อง 

๑.  ลูกเสือตรี  ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  กิจกรรม
กลางแจ้ง  ระเบียบแถว 

๒. ลูกเสือโท  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ  ทักษะทางวิชา
ลูกเสือ  งานอดิเรกและเรื่อท่ีน่าสนใจ  ค าปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

๓. ลูกเสือเอก  การพ่ึงพาตนเอง  การบริการ  การผจญภัย  วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  โดยใช้
กระบวนการท างาน  กระบวนการแก้ปัญหา  ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการ
คิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน  บ าเพ็ญตนเพ่ือสารธารณประโยชน์  รู้จักท าการฝีมือ  พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไม่
เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๖ 

หมายเหตุ   ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม  และผ่านการทดสอบแล้ว  จะได้รับเครื่องหมายลูกเสือตรี  ลูกเสือโท  
และลูกเสือเอก 

 
 ๒. กิจกรรมชุมนุม 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการของตน   
๒. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิด

ประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

 
แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมตามความสนใจ (ชุมนุม) ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเป็นสมาชิกชมรม วางแผนการด าเนิน

กิจกรรมร่วมกัน โดยมีชมรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมการเรียนรู้ และค่าย
วิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การบรรยายพิเศษดังตัวอย่างพอสังเขปต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม จัดสอนจริยธรรมในห้องเรียน จัดให้
มีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทั้งทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมทัง้ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และศีลปะ 

๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีทุกช่วงชั้น โดยผู้เรียนได้ฝึกทักษะการท างาน  
และการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน   

๓. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการท างาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง และฝึก
ทักษะการจัดการ 

๔. กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น  
ประเพณีไหว้ครู  ประเพณีลอยกระทง 

๕. กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให้มีการเลือกคณะกรรมการนักเรียน  โดย
ให้น ากระบวนการประชาธิปไตยไปใช้ในการร่วมวางแผนด าเนินงานพัฒนาโรงเรียน 

๖. กิจกรรมคนดีของสังคม  จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้  เพ่ือป้องกันปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง  
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาวัยรุ่น  ให้ความรู้เพื่อปลูกฝังให้เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี 

๗. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดแหล่งเรียนรู้  ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ให้บริการห้องพยาบาล มีบริการให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพ่ือ
ป้องกันโรคระบาดอย่างทันเหตุการณ ์

  
 ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และประเทศชาติ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๗ 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ท าประโยชน์
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมด ารงรักษา สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  กิจกรรม
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 เวลาเรียนส าหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม ๖ ปี จ านวน ๖๐ ชั่วโมง(เฉลี่ยปีละ  ๑๐ 
ชั่วโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นการจัดกิจกรรม
ภายในเวลาเรียน โดยให้ผู้เรียนรายงานแสดงกรเข้าร่วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู้รับรองผลการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง 
 
แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนบ้านฝาผนัง ก าหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.๑  การตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนตลอด

ปีการศึกษา 
 ๑.๒  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน  ผู้เรียน

ต้องได้รับการประเมินทุกผลการเรียนรู้  และผ่านทุกผลการเรียนรู้  โดยแต่ละผลการเรียนรู้ผ่านไม่น้อยกล่าร้อยละ  
๕๐  หรือมีคุณภาพในระดับ  ๑  ขึ้นไป 

 ๑.๓  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนตามเกณฑ์  
ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “ผ”  ผ่านการประเมินกิจกรรมและน าผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 ๑.๔  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์  ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “มผ”  โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก  “มผ”  เป็น  “ผ”  
และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน

ทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
 ๒.๒  ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์

ที่โรงเรียนก าหนด  ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม  ๓  กิจกรรมส าคัญดังนี้ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๘ 

 ๒.๒.๑  กิจกรรมแนะแนว 
 ๒.๒.๒  กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ 
  ๑.  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   
  ๒.  กิจกรรมชุมนุม 
 ๒.๒.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ๒.๓  การน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒.๔  เสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบ

แต่ละระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๙ 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๐ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                          กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
รู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติท่ีดีต่อการมี

ชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รู้จัก
ตนเองในทุกด้าน  รู้ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง  รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่าง
หลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ  รู้ข้อมูลอาชีพ  สามารถเลือกตนแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ  มี
คุณลักษณะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพและพัฒนางานให้ประสบความส าเร็จเพ่ือสร้างฐานะทาง
เศรษฐกิจให้กับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 

พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  รู้จักแสวงหาความรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้และ
ทักษะทางวิชาการ  รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิธีการเรียนรู้  มีทักษะการคิด  แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  คิดเป็น  ท าเป็น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์  เพื่อด ารงชีวิตอยู่รวมกันอย่างสงบสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
           เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก เข้าใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน เกิดการเรียนรู้
สามารถวางแผนการเรียนรู้ อาชีพ  รวมทั้งการด าเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรู้สามารถปรับตัว
ได้อย่างเหมาะสม  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  พ่ึงตนเองได้มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การ
งานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดีและจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและ
ประเทศชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   รู้จัก  เข้าใจ  รัก  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ อาชีพ  รวมทั้งการด าเนิน

ชีวิต และมีทักษะทางสังคม 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง

เหมาะสม 
๔. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๑ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือส ารองและลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑                           เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารอง  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  
ปิดประชุมกอง  ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. เตรียมลูกเสือส ารอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคา รพหมู่           
(แกรนด์ฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย ระเบียบแถว  เบื้องต้น  ค า
ปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 

๒. ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๑    อนามัย   ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค้นหาธรรมชาติ  
ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศต่าง ๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิง  การผูก
เงื่อน  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๑  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  
กฎ และคติ 

พจน์ของลูกเสือส ารอง   มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรม
ต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความม่ันคงของชาติ  และสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ความมั่นคง 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๒ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี  ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒                     เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือ
ส ารอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง
ในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๒  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคารพหมู่                  
(แกรนฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การส ารวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  
กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๒  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ
และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต                   
มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู้จักบ าเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนท า
กิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความม่ันคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต   จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๓ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๓) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓                                     เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือ
ส ารอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง
ในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๓  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคารพหมู่                
(แกรนฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การส ารวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  
กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ นุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่ ๓ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎและ
คติพจน์ของลูกเสือส ารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจ รู้จักบ าเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ตามความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๔ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔                             เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ คติพจน์  และกฎของ
ลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว  วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  การท าความเคารพ การแสดงรหัส  การ
จับมือซ้าย  กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบแถวท่ามือเปล่า  ท่ามือไม้พลวง  การใช้สัญญามือและนกหวีด การตั้งแถว
และการเรียนแถว 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  
ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บ าเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๕ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือโท) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของ
ลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ทักษะในทางวิชา
ลูกเสือ  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ท างานอดิเรก  และเรื่องที่สนใจ 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  
ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บ าเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๖ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือเอก) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 

เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือ
สามัญ วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพ่ึงตนเอง การผจญภัย  การใช้สัญลักษณ์  สมาชิกลูกเสือสามัญ  ที่
มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรม          ต่าง 
ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความม่ันคง  
ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บ าเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

  



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๗ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                            เวลา  ๑๐  ชั่วโมง/ปี 
 
   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  ฝึกการท างานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง  
ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  ส ารวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และใช้ความคิดสร้างสรรค์  การบริการด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม  เสริมสร้างความมีน้ าใจ  เอ้ืออาทร  ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัวและ
สังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ
ในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัดและ

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๘ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       กิจกรรมนักเรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ปี 
 
 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการ เพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และพ้ืนฐานอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน  เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความสามารถในการสื่อสาร  มีทักษะการคิด แก้ปัญหา  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างานรักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความต้องการของตน  ได้พัฒนาความรู้  
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิดประสบการณ์ทั้งทักษะทางวิชาการ  ทักษะอาชีพ  ทักษะ
ชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  คิดเป็น  ท าได้  ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
2. มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ทั้งทางวิชาการและ

วิชาชีพตามศักยภาพ 
3. ใช้เวลาว่างให้เกดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. มุ่งม่ันในการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมชุมนุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๐ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมภาษาจีน     ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 

จัดขึ้นเพ่ือให้สมาชิกมีทักษะการสื่อสารภาษาจีน เรียนรู้ค าศัพท์ พ้ืนฐานภาษาจีน เข้าใจค าสั่ ง                      
ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และหลักการใช้ สัทอักษรได้ถูกต้อง สามารถอ่านออก
เสียง สัทอักษร กลุ่มค าและประโยคสั้น ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน ตามหลักการออกเสียง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลโดยใช้สื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพื่อแสดงความต้องการของตนและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  ใช้ถ้อยค าง่าย ๆ ใน
การปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยคและข้อความ ระหว่าง
วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในกับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้  
๒. ใช้ค าศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นในการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้  
๓. รู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน  

รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๑ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะ
ได้รับการท านุบ ารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป   

ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเกิดเทคนิคใหม่ ๆ ในการ
ติดต่อสื่อสาร ทีมุ่่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางส าคัญในการติดต่อและผูกพันต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของคนไทยได้รับผลกระทบ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ท าให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหาทางแก้ไขและป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ การใช้
ภาษาไทยของเราก็จะยิ่งเสื่อมลง จะส่งผลเสียหายต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยเป็นทวีคูณ  อ่านและ
เข้าใจความหมายของค า  ประโยค ข้อความและจัดท าแบบฝึกเป็นรูปเล่ม จัดท าพจนานุกรมฉบับจิ๋ว ศึกษา ค้นคว้า
เกี่ยวกับ ข่าว บทความจากสิ่งตีพิมพ์ประเภทต่างๆ  และประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือประเภทต่างๆ 
    เพ่ือให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักค้นคว้า  และแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีระบบ เพ่ือให้
สมาชิกเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพ่ือให้สมาชิกมีความเข้าใจและเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิภายในขอบเขตของ
กฎหมายเพ่ือให้สมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณค่า  ด ารงไว้และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ไทยเพ่ือให้สมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะเพ่ือให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ 
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือให้สมาชิกรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  และสร้างเสริมความมั่นคงของ
ชาติเพ่ือให้สมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้สมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
๒.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรองได้อย่างถูกต้องตามอักขระวิธี 
๓.  เขียน ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
๔.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๕.  นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ในฐานะภาษาประจ าชาติ 
๖. นักเรียนสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์  

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๒ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์      ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและชีวิตของเรา คณิตศาสตร์สามารถอธิบายสิ่ง
ต่างๆ นานาที่อยู่ รอบตัวเราได้  ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมองคณิตศาสตร์นั้น ยาก  ซับซ้อน น่าเวียนหัว                 
ท าให้เกิดความเครียด และความวิตกกังวลในการเรียน  

ชุมนุมนี้จึงจัดขึ้นมาเพ่ือให้นักเรียนในชุมนุมได้มองเห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของคณิตศาสตร์ โดยการ 
รวบรวมด้านสนุกสนานของคณิตศาสตร์ ตลอดจนเกร็ดน่ารู้ต่างๆ มากมาย รวมถึงเกร็ดแปลกๆ เกี่ยวกับตัวเลขที่
อาจจะท าให้นักเรียนเกิดหลงรักตัวเลขขึ้นมาก็ได้  และน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในกับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมองเห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสุขและความสนุกสนานในการเข้าร่วม กิจกรรม ในวิชา

คณิตศาสตร์  
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีตนเองถนัดและสนใจ  
๔. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
๕. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็น และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
๖. นักเรียนสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์  

รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๓ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมสร้างสรรค์ด้วยลีลามือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 
   รู้จักชื่อ และบอกลักษณะของเส้นต่าง ๆ ซึ่งมาประกอบเป็นพยัญชนะ ตัวเลขและเป็นภาพต่างๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 เพ่ือให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักค้นคว้า  และแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีระบบ เพ่ือให้
สมาชิกเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพ่ือให้สมาชิกมีความเข้าใจและเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิภายในขอบเขตของ
กฎหมายเพ่ือให้สมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณค่า  ด ารงไว้และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ไทยเพ่ือให้สมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะเพ่ือให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ 
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือให้สมาชิกรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  และสร้างเสริมความมั่นคงของ
ชาติเพ่ือให้สมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือให้สมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
๒.  มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ทั้งทางวิชาการและ 

วิชาชีพตามศักยภาพ 
๓.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๔.  มุ่งม่ันในการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
๕.  ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๔ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์      ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 
        ในปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในหลากหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาด้านการสื่อสารและด้านข้อมูล ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ เกิดความตระหนักและเท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบันเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ได้แก่ เป็นนักคิดวิเคราะห์ เป็นนักแก้ปัญหา เป็นนัก
สร้างสรรค์ เป็นนักประสานความร่วมมือ รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนักสื่อสาร และ
ตระหนักรับรู้สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันและอนาคตกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ จึงเป็นกิจกรรมกลุ่มเสริมทักษะ
ด้านวิชาการ ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ   เพ่ือตอบสนอง
ศักยภาพของนักเรียนได้หลากหลายวิชาสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมสร้างองค์ความรู้และเพ่ิมพูน
ทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ตรงกับสภาพแวดล้อม และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. นักเรียนเกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
๒. นักเรียนมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ น ามาใช้ในงานต่างๆ 
๓. นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๕. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการท ากิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืน  

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๕ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 

ฝึกทักษะนักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ คุณธรรมและความรู้  โดยนักเรียนฝึกเรียนเกษตร
พอเพียง  ได้แก่  การเพาะเห็ดนางฟ้า  การเลี้ยงไก้พ้ืนเมือง  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  และการปลูกพืชผัก
สวนครัว  เพ่ือสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและส่งเสริมอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. เพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  การเพาะเห็ดนางฟ้า  การเลี้ยงไก้พ้ืนเมือง  การ
เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  และการปลูกพืชผักสวนครัว 

๒. เพ่ือฝึกนิสัยรักการท างาน  อยู่อย่างพอเพียง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิดในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๖ 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมรักการอ่าน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 
   อ่านและเข้าใจความหมายของค า  ประโยค ข้อความและจัดท าแบบฝึกเป็นรูปเล่ม จัดท าพจนานุกรมฉบับ
จิ๋ว ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับ ข่าว บทความจากสิ่งตีพิมพ์ประเภทต่างๆ  และประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือประเภทต่างๆ 
   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการจัดท าแบบฝึกเป็นรูปเล่ม จัดท าพจนานุกรมฉบับจิ๋ว   
และประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือประเภทต่างๆ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
   เพ่ือให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักค้นคว้า  และแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีระบบ เพ่ือให้
สมาชิกเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพ่ือให้สมาชิกมีความเข้าใจและเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิภายในขอบเขตของ
กฎหมายเพ่ือให้สมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณค่า  ด ารงไว้และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ไทยเพ่ือให้สมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะเพ่ือให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ 
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือให้สมาชิกรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  และสร้างเสริมความมั่นคงของ
ชาติเพ่ือให้สมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้สมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   
ผลการเรียนรู้ 

๑ ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
๒ มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพตามศักยภาพ 
๒ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๔ มุ่งม่ันในการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
๕ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๗ 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรโรงเรียนบ้านฝาผนัง พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 
 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน  ๘๔๐  ชั่วโมง และรายวิชาเพ่ิมเติมจ านวน  ๔๐  ชั่วโมง และมี
ผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านทุกรายวิชา 

๒.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ  “ผ่าน” ขึ้นไป 
๓.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป 

 ๔.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 
การจัดการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร  กระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที่ เกิดกับผู้ เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็น
เครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่ เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้ เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง  
กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๘ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท 
ดังนี้ 

 ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
๑)  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่

ท้าทความสามารถของผู้เรียน 
  ๒)  ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ที่เป็น
ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๓)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
๕)  จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง 
  ๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 

๑)  ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
๒)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค าถาม คิดหา

ค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   
๓)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
 ๔)  มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลาย
ประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อ
ควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรด าเนินการดังนี้   
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 ๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์สื่ อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้  และเครือข่าย 
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้งจัดหา
สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖. จัดให้มีการก ากับ  ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่ อ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 

ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา ควรค านึงถึงหลักการ
ส าคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อ
ศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ การประเมินเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลส าเร็จนั้น  
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่
แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้ เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การ
ใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนใน
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สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมิน
ระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึง
เป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและ
ประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรยีน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็ม
ตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

 (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
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 (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่
ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
  ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผล
การเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้
ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล การ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๑ ระดับ คือ 
ระดับประถมศึกษา  
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
  (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  
  (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
  (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
  (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้คณะกรรมการ
ของสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ใน
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๒ 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)  
  ๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)  
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน 
เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน 
และ เอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 
 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศ
และขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจาก 
การเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
การบริหารจัดการหลักสูตร  
        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
สูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในระดับชาติ 
         ระดับท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
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ก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ โดยมีภารกิจส าคัญ 
คือ  ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่
เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  
รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล 
ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร  
การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดท าระเบียบการวัด
และประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหน่วยงาน สังกัดอ่ืนๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพ่ิมเติม รวมทั้ง 
สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ
ต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ 
ที ่ ๑๙๔ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

   เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   หมวด  ๔  มาตรา ๒๗ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  การด ารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพของปัญหาในชุมชน และสังคม  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ   และ
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนบ้านฝาผนัง  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑.  นายปรินทร์  ศรีษะเนตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝาผนัง    ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวนิกูน  ถินนอก  หัวหน้าการเรียนรู้ปฐมวัย                        กรรมการ 
๓.  นายบุญเรือง  ตุ่มนอก     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๔.  นายนวกานต์ ศรีเจริญ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              กรรมการ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
๕.  นายนวกานต์ ศรีเจริญ           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  กรรมการ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
๖.  นางปาหนัน  วรรณสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
๗.  นางปาหนัน  วรรณสุข  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                        กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๕ 

คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่และด าเนินการจัดการตามขั้นตอนที่ก าหนด ดังนี้ 
 ๑.  วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว
ทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.  จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
 ๔.  ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 ๕.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและน า
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 ๗.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้น และช่วงชั้น ระดับวิชา กลุ่มวิชา ในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 ๘.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้ว  ใช้ผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 
 ๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา 
สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง 
 ๑๐.  ให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 

 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๓๐ เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 
                                             (ลงชื่อ)       

       (นายพีรพงศ์  สุรเสน) 
                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ 

 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนบา้นฝาผนงั   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


