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บทท่ี 1 ส่วนนำ 
 

ความนำ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) โดยมีคำสั ่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561โดยให้ใช้ในชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 1 และ 4  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศ  โดยกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน           
ยึดองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ หลักสูตรแกนกลางการพัฒนาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบ
หลักสูตรท้องถิ ่น และจุดเน้นของโรงเรียน พัฒนาขึ ้นเป็นหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
พุทธศักราช 2565 จัดขึ้นเพื่อเป็นกรอบและทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการ
แข่งขัน  ดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามลักษณะสําคัญของ
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเร ียนอนุบาลนครปฐม สําหรับจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็น
หลักสูตรของโรงเรียนสําหรับให้ครูผู้สอนนําไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกําหนดสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
  2.1 มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด  การเรียนรู้
และการแก้ปัญหา  ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
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  2.2 มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการทํางาน 
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาอังกฤษ 
  2.3 มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดทําเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน เพื่อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน 
  2.4 มีสาระเพิ่มเติมที่มีความเป็นสากล คือ วิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้(Knowledge 
Inquiry) โดยใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง  เรียกว่า บันได 5 ขั้นของการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ  

                   2.4.1 การตั้งประเด็นคำถาม/สมมติฐาน(Hypothesis Formulation)  
                   2.4.2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ(Searching for 

Information)  
                   2.4.3 การสรปุองค์ความรู้(Knowledge Formation)  
                   2.4.4 การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ(Effective 

Communication)  
                   2.4.5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ(Public Service) 
  ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น สามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม กำหนดให้ผู้เรียนได้  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Independent Study : 
IS) จัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วยสาระดังต่อไปนี้ 

              IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge 
Formation) เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้
และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้  

              IS 2- การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) 
เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด 
ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธกีารนำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  
                        IS 3- การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็น
สาระที่มุ่งให้ผู้เรียน นำ/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิด
บริการสาธารณะ (Public Service) 
  2.5 กําหนดมาตรฐานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพื่อเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรู้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. มีมาตรฐานการเรียนรู ้เป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตร
โรงเร ียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
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พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกําหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1 มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู ้ เร ียนหรือผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทาง
ในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้อง
ใช้สําหรับการประเมิน ตนเองเพื่อจัดทํารายงานประจําปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  
นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการกําหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กํากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุง
คุณภาพ  เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด 
  3.2 มีตัวชี ้ว ัดชั ้นปีเป็นเป้าหมาย ระบุสิ ่งที ่นักเรียนพึงรู ้และปฏิบัติได้ รวมทั้ง
คุณลักษณะ ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และ
มีความเป็นรูปธรรม นําไปใช้ในการกําหนดเนื้อหา  จัดทําหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และ
เป็นเกณฑ์สําคัญสําหรับการ วัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  
ความรู้  ทักษะ กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จาก การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  3.3 มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้  ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มี คุณลักษณะที่จําเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อ
เวลา การเสียสละ การเอื้อเฟื้อ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นํา และผู้ตามการ
ทํางานเป็นทีม และการทํางานตามลําพัง การแข่งขัน  การรู้จักพอ  และการร่วมมือกันเพื่อสังคม 
วิทยาการสมัยใหม่  และภูมิปัญญาท้องถิ ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษ์  
วัฒนธรรมไทย การฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  เป็นหลักสูตร
ที่สถานศึกษาจัดทํารายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นขอบข่ายในการจัดทําจึงทํา
ให้หลักสูตรของสถานศึกษา มีความยืดหยุ ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 5. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า 
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และความสําเร็จทางการ เรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งเน้นให้เป็นสถานศึกษาในชุมชน  ที่มีการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  รักความเป็น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  อาเซียนและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้ง
เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  การศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนาตามศักยภาพ
จนถึงขีดสุดในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้วยสื่อเทคโนโลยี อีเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการ
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสุขในสถานศึกษาด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือ  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 

หลักการ 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มีหลักการที่สำคัญ  ดังนี้ 
         1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ ตรงตามมาตรฐานสากล มีจุดหมาย
และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
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จุดหมาย 
              หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  รักความเป็นไทย  ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และ
ประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร  ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข    

6.  มีความเป็นผู้นำ รักความเป็นไทย  เรียนรู้อาเซียนศึกษา  มีศักยภาพเป็นพลโลกที่มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คือ คุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ข้อ ตาม
กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การ
เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  หมายถึง  รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  หมายถึง  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคมแสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
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อย่างถูกต้องเหมาะสม  บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  หมายถึง  ใช้กระบวนการต่าง ๆ  ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน เรียนรู ้ด้วยตนเองต่อเนื ่อง  ทำงานและอยู ่ร ่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง  รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การ
ทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ความเป็นพลโลก โดยเชื่อมโยงกับหลักการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการทักษะในศตวรรษท่ี 
21 (3R8C) ได้แก่ 
  R1. Reading      - อ่านออก 
  R2. (W) Riting     - เขียนได้  
  R3. (A) Rithmatic - มีทักษะในการคำนวณ 
  C1. Critical Thinking  and  Problem Solving  :  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 
  C2. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  C3. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็น
ทีมและภาวะผู้นำ 
  C4. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร 
และการรู้เท่าทันสื่อ 
  C5. Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
  C6. Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น 
Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่
จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม  
  C7. Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 
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  C8. Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา  กรุณา มีระเบียบวินัย  ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
พื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทย จำเป็นต้องมีทักษะการค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ ทักษะการเสาะแสวงหาความรู้การแก้ปัญหา  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ 
คือ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
  

ค่านิยม 12 ประการ  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10.ร ู ้จ ักด ํารงตนอยู ่ โดยใช ้หล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียงตามพระราชด ําร ัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จําหน่าย และ พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
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 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่างหรือกิเลส  มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลอนุบาลนครปฐม 
“โรงเรียนอนุบาลนครปฐมเป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” 
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บทท่ี 2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้กําหนดโครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ระดับการศึกษา กําหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
ประถมศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
  1. ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3)  เน้นพัฒนาเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม ให้เกิดคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และ
สมดุล โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  2. ระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรก
ของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิด
พื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์  ก ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม โดย
เน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 2.  สาระการเรียนรู ้ สาระการเรียนรู ้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  
พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ได้กําหนดไว้ใน
หลักสูตร ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 8 กลุ่ม คือ 
  2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  2.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้าง ให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
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  3.1  กิจกรรมแนะแนว  
 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหา  กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู ้จักและเข้าใจผู ้เรียน ทั ้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
   

3.2 กิจกรรมนักเรียน 
 เป็นกิจกรรมที่มุ ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  ความรับผิดชอบ    
การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน
กัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
        3.2.1  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  
        3.2.2  กิจกรรมชมรม  
  3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อ
สังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 3. รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จัดการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยและมีศักยภาพในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
ได้จัดรายวิชาเพ่ิมเติม ได้แก่  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for communication) ภาษาจีน
เพ่ือการสื่อสาร  คอมพิวเตอร์  อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted Science)  อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 
(Gifted Math) การศึกษาเพื ่อการเร ียนรู้  (Independent Study) สัทอักษรจีน  ไวยากรณ์จีน 
วิทยาศาสตร์พลังสิบ Science และ Intensive English และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่       
คณิตศาสตร์เสริม สุนทรียนาฏดนตรี Reading and Writing และวัฒนธรรมจีน   
หมายเหตุ   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ 5 G ประกอบด้วย 
 G1. สุขภาพที่ดี (Good Health) ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข มีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 G2. คุณธรรมที่ดี (Good Moral) ให้ความสำคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ที ่มี
ความสำคัญกับผู้เรียนและนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึก
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ได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถผลงานของตนเอง
และผู้อื่นมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันเคารพสิทธิรู้
หน้าที่รับผิดชอบอดทนอดกลั้นซื่อสัตย์สุจริต 
 G3. ทักษะชีวิตที่ดี (Good Life Skill) พัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคม ทางด้านอารมณ์ จิตใจที่ดี
เหมาะสมกับวัยสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างถูกต้องโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น 
 G4. ทักษะการคิดที่ดี (Good Thinking& Technology) ให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรม
การเร ียนร ู ้ร ูปแบบโครงการ Project  Approach BBL       DLP ในโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้สำหรับเด็กปฐมวัยและนำกระบวนการเรียนรู ้แบบ Three Model จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 G5. ทักษะทางภาษาที่ดี (Good Language) พัฒนาผู้เรียนทางด้านด้านสติปัญญาด้านภาษา
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 

(ภาคปกติ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้   

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  

คอมพิวเตอร ์ 40 40 40 40 40 40 

วิทยาศาสตร์พลังสิบ    --0 -40-  -0 4400 -    --0   -0 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication)                                   80 80 80 80 80 80 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 

การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (Independent Study)    --0 -40-  -0 -40 40 -40 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 200 200 200 240 240 200 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมนักเรียน 70 70 70 70 70 70 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 1,120 1,120 1,120 1,160 1,160 1,120 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 40 40 40 40 40 40 

คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 

สุนทรียนาฎดนตร ี 40 40 40 - - - 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,240 1,240 1,200 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
   

    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา 
    5. รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์พลังสบิ เรียนในระดับช้ันป.4  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 
(ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : GS) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย - - - 160 160 160 

คณิตศาสตร ์ - - - 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - 80 80 80 

ประวัติศาสตร ์ - - - 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 80 80 80 

ศิลปะ - - - 80 80 80 

การงานอาชีพ - - - 40 40 40 

ภาษาอังกฤษ - - - 80 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน - - - 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (Gifted Math) - - - 80 80 80 

อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted Science) - - - 80 80 80 

คอมพิวเตอร ์ - - - 40 40 40 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication) - - - 80 80 80 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - - - 80 80 80 

การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม - - - 360 400 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว - - - 40 40 40 

กิจกรรมนักเรียน - - - 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - 10 10 10 

รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร - - - 1,320 1,360 1,320 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร - - - 40 40 40 

คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด    1,360 1,400 1,360 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
   

    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4.  ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา    
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 
หลักสูตร English Program (ภาค EP) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์/ Mathematics 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา/Health 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ/Art 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพ/Occupation 40 40 40 40 40 40 

ภาษาอังกฤษ/English 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  

Science 80 80 80 40 40 40 

คอมพิวเตอร/์Computer 40 40 40 40 40 40 

Intensive English 120 120 120 120 120 120 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 

การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  280 280  280 240  280 240  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว/Guidance 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน/Club 70 70 70 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 1,240 1,240 1,240 1,200 1,240 1,200 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 160 160 160 240 240 240 

คณิตศาสตร์เสริม - - - 80 80 80 

Reading & Writing  160 160 160 160 160 160 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 1,400 1,400 1,440 1,480 1,440 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
   

    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้                                                  

  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา                                    .               
.            5. วิชาที่ครูต่างชาติสอนได้แก่ วิชา คณิตศาสตร์   สุขศึกษา การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ  Intensive English 
     Science  คอมพิวเตอร์  Reading and Writing  กิจกรรมแนะแนว และชมรม  รวม 18  ช่ัวโมง    
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 
หลักสูตร Chinese Program  (ห้องเรียนCP)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย - - 200 160 160 160 

คณิตศาสตร ์ - - 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 80 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร ์ - - 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 80 80 80 80 

ศิลปะ - - 40 80 80 80 

การงานอาชีพ - - 40 40 40 40 

ภาษาอังกฤษ - - 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน   840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  

คอมพิวเตอร ์ - - 40 40 40 40 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - - 80 80 80 80 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - - 80 80 80 80 

สัทอักษรจีน - - 120 80 80 80 

ไวยากรณ์จีน - - 80 80 80 80 

การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม   400 360 400 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว - - 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน - - 70 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร   1,280 1,240 1,240 1,240 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร   40 80 80 80 

คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 

วัฒนธรรมจีน  - - 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด - - 1,400 1,400 1,440 1,400 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
   

    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา   
    5. ระดับช้ัน ป.5, ป.6 เปิดสอนในปีการศึกษา2566 และ 2567  
    6. วิชาที่ครูต่างชาติสอนได้แกว่ิชา สุขศึกษาพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ สัทอักษรจีน ไวยากรณ์จีน ภาษาจีนเพื่อ

      การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และวัฒนธรรมจีน รวม 11 ช่ัวโมง  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศกึษาปีที่  1 
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ครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคปกติ)  
 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) 

ส 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 11102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 11101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 11203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                
(English for communication ) 

อ 11201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 11201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 160  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวน
ชั่วโมงเรียน/

ปี 
หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 11101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 11102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ/Art ศ 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ/ Occupation ง 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ/English อ 11101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 Science  ว 11202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร/์Computer  ว 11203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 Intensive English  อ 11202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 11201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว/Guidance 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม/Club 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  2 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ป ี

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) 

ส 12101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 12102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 12101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 12203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 12201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 12201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
        14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสตูร  1 40  

รวม - 30 1,200  

 
 



  

  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World Class Standard School 
 

21 

 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โครงการ English Program (ภาคEP)  

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 12102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health and Physical Education 

พ 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 12101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 Science  ว 12202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 12203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 12202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 12201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณะประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  3 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ป ี

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) 

ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการEnglish Program (ภาคEP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 
 

Science  ว 13202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 13202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 
 
 

 7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการ Chinese Program (ห้องเรียนCP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์  ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                              
(English for communication) 
 
communication ) 
(English for communication ) 

อ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 สัทอักษรจีน  จ 13202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
14 
 

ไวยากรณ์จีน  
 

จ 13203 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  10 400  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 วัฒนธรรมจีน  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  4 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ป ี

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) 

ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 วิทยาศาสตร์พลังสิบ  ว 14204 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,240  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS)      

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ป ี

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  (Gifted Math) ค 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
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40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 34 1,360  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ English Program(ภาค EP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์/ Mathematics ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) 

ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 
 

Science  ว 14202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 14202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
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40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

15 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

16 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม  36 1,440  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ Chinese Program (ห้องเรียนCP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) 

ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 สัทอักษรจีน  จ 14202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
14 
 

ไวยากรณ์จีน  
 

จ 14203 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

17 วัฒนธรรมจีน  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  2 80  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  5 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคปกติ)  

 
  

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) 

ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

15 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 31 1,240  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 

หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  (Gifted Math) ค 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 15201 
2 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

15 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  10 400  

16 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    16.1 กิจกรรมแนะแนว 
    16.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          16.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          16.2.2 กิจกรรมชมรม 
   16.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

17 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 
 

Science  ว 15202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 Intensive English  อ 15202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
        15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 

 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

17 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม - 37 1,480  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  6 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์ ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) 

ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   14.1 กิจกรรมแนะแนว 
   14.2 กิจกรรมนักเรียน 
        14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
 
1 
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1 
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กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) 

ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                            รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 6(Gifted Math) ค 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
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1 
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40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 34 1,360  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จำนวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์  ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 Science  ว 16202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 Intensive English  อ 16202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
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40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

16 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม  36 1,440  
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สัดส่วนคะแนนการประเมินผลการเรียน รายกลุ่มสาระการเรียนรู้                                             
ตารางสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : การสอบ   ปีการศึกษา 2565 

 

วิชา 
อัตราส่วนคะแนน               

ระหว่างเรียน : การสอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่  2 ชั้น 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.1 – ป.6 
คณิตศาสตร ์ 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.1 – ป.6 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.1 – ป.6 
สังคมศึกษา 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.1 – ป.6 
ประวัติศาสตร์ 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.1 – ป.6 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 : 20 40 : 10 40 : 10 ป.1 – ป.6 
ศิลปะ 80 : 20 40 : 10 40 : 10 ป.1 – ป.6 
การงานอาชีพ 80 : 20 40 : 10 40 : 10 ป.1 – ป.6 
ภาษาอังกฤษ 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.1 – ป.6 

รายวิชาเพิ่มเติม 
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์             
Gifted Math) 

70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.4– ป.6 

อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์(Gifted Science) 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.4 – ป.6 
Science 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.1 – ป.6 
คอมพิวเตอร์  80 : 20 40 : 10 40 : 10 ป.1 – ป.6 
วิทยาศาสตร์พลังสิบ 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.4 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(English for communication) 

80 : 20 40 : 10 40 : 10 ป.1 – ป.6 

Intensive English 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.1 – ป.6 
ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร  80 : 20 40 : 10 40 : 10 ป.1 – ป.6 
สัทอักษรจีน 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.3 – ป.4 
ไวยากรณ์จีน 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.3 – ป.4 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้                 
(Independent Study) 

100 - 100 ป.5 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
คณิตศาสตร์เสริม 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.4 – ป.6 
สุนทรียนาฏดนตรี 80 : 20 40 : 10 40 : 10 ป.1 – ป.3 
Reading & Writing 70 : 30 35 : 15 35 : 15 ป.1 – ป.6 
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รหัสรายวิชาเพิ่มเติม 
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รายวิชาเพิ่มเติม 
 

ที ่ รายวิชา รหัส น้ำหนัก โปรแกรม 
1 การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  

(Independent Study) 
I15201 1 ป.5  

2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication) 

อ11201 2 ภาคปกติ/ Gifted  Science 

3 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication) 

อ12201 2 ภาคปกติ/ Gifted  Science 

4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication) 

อ13201 2 ภาคปกติ/ Gifted Science/ CP 

5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication) 

อ14201 2 ภาคปกติ/ Gifted Science/ CP 

6 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication) 

อ15201 2 ภาคปกติ/ Gifted  Science 

7 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication) 

อ16201 2 ภาคปกติ/ Gifted  Science 

8 Intensive English  อ11202 3 English  Program 

9 Intensive English  อ12202 3 English  Program 

10 Intensive English  อ13202 3 English  Program 
11 Intensive English  อ14202 3 English  Program 
12 Intensive English  อ15202 3 English  Program 
13 Intensive English  อ16202 3 English  Program 

14 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ11201 2/1 ทุกห้องเรียน/English  Program 

15 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ12201 2/1 ทุกห้องเรียน/English  Program 

16 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ13201 2/1 ทุกห้องเรียน/English  Program 

17 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ14201 2/1 ทุกห้องเรียน/English  Program 

18 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ15201 2/1 ทุกห้องเรียน/English  Program 

19 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ16201 2/1 ทุกห้องเรียน/English  Program 

20 สัทอักษรจีน  จ13202 3 Chinese Program 
21 สัทอักษรจีน  จ14202 2 Chinese Program 
22 ไวยากรณ์จีน  จ13203 2 Chinese Program 
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ที ่ รายวิชา รหัส น้ำหนัก โปรแกรม 
23 ไวยากรณ์จีน  จ14203 2 Chinese Program 
24 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  

(Gifted Math) 
ค14201 2 Gifted  Science 

25 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
(Gifted Math) 

ค15201 2 Gifted  Science 

26 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์   
(Gifted Math) 

ค16201 2 Gifted  Science 

27 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  
(Gifted Science) 

ว14201 2 Gifted  Science 

28 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์   
(Gifted Science) 

ว15201 2 Gifted  Science 

29 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์   
(Gifted Science) 

ว16201 2 Gifted  Science 

30 Science  ว11202 2 English  Program 
31 Science  ว12202 2 English  Program 
32 Science  ว13202 2 English  Program 
33 Science  ว14202 1 English  Program 
34 Science  ว15202 1 English  Program 
35 Science  ว16202 1 English  Program 
36 คอมพิวเตอร์  ว11203 1 ทุกห้องเรียน 
37 คอมพิวเตอร์  ว12203 1 ทุกห้องเรียน 
38 คอมพิวเตอร์  ว13203 1 ทุกห้องเรียน 
39 คอมพิวเตอร์  ว14203 1 ทุกห้องเรียน 
40 คอมพิวเตอร์  ว15203 1 ทุกห้องเรียน 
41 คอมพิวเตอร์  ว16203 1 ทุกห้องเรียน 
42 วิทยาศาสตร์พลังสิบ  ว14204 1 ภาคปกติ 
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บทที่ 3 คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 

 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกันใน
สังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู ้ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื ่อพัฒนาความรู ้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดง  ภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรมประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้ 
อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื ่อนำไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี 2 การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื ่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์
 
 

หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 



  

  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World Class Standard School 
 

44 

สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
คุณภาพผู้เรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

- อ่านออกเสียง คำคล้องจอง ข้อความ เรื ่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับ
เหตุการณ์ คาดคะเนเหตการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติความคำสั่ง 
คำอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้ เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และ
แผนภูมิ อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ และมีมารยาทในการอ่าน 

- มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจำวัน เขียน
จดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทใน
การเขียน 

- เล่ารายละเอียดและบอกสาระสำคัญ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม รวมทั้งคำพูดแสดงความคิด 
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนำ หรือพูด
เชิญชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามและมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

- สะกดคำและเข้าใจความหมายของคำ ความแตกต่างของคำและพยางค์ หน้าที่ของคำใน
ประโยค มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคง่ายๆ 
แต่งคำคล้องจอง แต่งคำขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสม
กับกาลเทศะ 

- เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก 
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยาน
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
- อ่านออกเสียงบทร้อยกรองและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบาย

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคำ ประโยค ข้อความ สำนวนโวหาร จาก
เรื่องที่อ่าน เข้าใจคำแนะนำ คำอธิบายในคู่มือต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง 
รวมทั้งจับใจความสำคัญของเรื ่องที ่อ่านและนำความรู ้ความคิดจากเรื ่องที ่อ่านไป
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่า
สิ่งที่อ่าน 
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- มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคำ แต่ง
ประโยคและเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำชัดเจนเหมาะสม ใช้
แผนภาพ โครงเรื่องและแผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อ
ความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีมารยามในการเขียน 

- พูดแสดงความรู้ ความคิดเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและ
ดูตั้งคำถาม ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟัง
และดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดตามลำดับขั้นตอนเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน พูดรายงาน
หรือประเด็นค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนา และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล 
รวมทั้งมีมารยาทในการดูแลและพูด 

- สะกดคำและเข้าใจความหมายคำ สำนวน คำพังเพยและสุภาษิต รู้และเข้าใจ ชนิดและ
หน้าที่ของคำในประโยค ชนิดของประโยค และคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้คำ
ราชาศัพท์และคำสุภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน
สี่ กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี 11 

- เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพ้ืนบ้าน ร้องเพลงพื้นบ้าน
ของท้องถิ ่น นำข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจำบท
อาขยานตามท่ีกำหนดได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

              รายวิชาพื้นฐาน 
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ท 11101  ภาษาไทย  
 

รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                       เวลา 200 ชั่วโมง      

อ่านและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  ตัวเลขไทย  คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยกุต์      
คำที่สะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้ว บทร้อยกรอง  ตอบคำถาม เล่าเรื ่องและคาดคะเนจากเรื ่องที ่อ่าน บอกความหมายของคำ  
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  เขียนสะกดคำ
และแจกลูก แต่งประโยค  เขียนตามคำบอก  จับใจความสำคัญสิ่งที่ฟังและดู  เข้าใจเนื่องเรื่องถ่ายทอดเป็น
ภาพได้  สะกดคำและแจกลูกคำ  การผันคำ  การเขียนคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  การเรียงลำดับคำให้เป็น
ประโยค  ต่อคำคล้องจองง่ายๆใช้คำสุภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วหรือร้อยกรองสำหรับเด็ก  อธิบายคุณค่าของนิทานพื้นบ้านท้องถิ่นของตน นิทานคติ
ธรรมหรือวรรณกรรมในบทเรียนตามความสนใจ  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด 
 เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นในการ
ทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ทักษะการอ่านการเขียน เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและ      
การป้องกันทุจริต มีทักษะการอ่านการเขียน เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและ
การป้องกันทุจริต 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ท 1.1  ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 ป.1/6 ป.1/7 ป.1/8    
ท 2.1  ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3   
ท 3.1  ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5     
ท 4.1  ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 
ท 5.1  ป.1/1 ป.1/2   
รวมทั้งหมด   22  ตัวชี้วัด 
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ท 12101  ภาษาไทย  
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                             เวลา  200 ชั่วโมง   
           อ่านออกเสียง  ความหมายของคำ  คำคล้องจอง  บทร้อยกรองง่ายๆ  อ่านจับใจความนิทาน เรื่อง
เล่าสั้นๆ  บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ  เรื่องราวในบทเรียน  ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน  อ่านหนังสือ
ตามความน่าสนใจ   การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อเสนอแนะ การคัดลายมือ การ
เขียนเร่ืองสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ  การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งที่
ซับซ้อน  เล่าเร่ืองที่ฟังและดูพูดแสดงความคิดเห็น  สาระสำคัญของเร่ืองที่ฟังและดู  การพูดแสดงความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดูจากเรื่องเล่า สารคดี นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน เพลง การพูดสื่อสารแนะนำตนเอง พูด
ขอความช่วยเหลือ คำขอบคุณ คำขอโทษ การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ  ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน  
การอ่านและเขียนพยัญชนะ  สระวรรณยุกต์และเลขไทย  การเขียนสะกดคำการแจกลูก  การอ่านเช่นคำ
มาตราตัวสะกดที่ตรงและไม่ตรงตามาตร การผันอักษรกลาง อักษรสูง  และอักษรต่ำ คำที่มีตัวการัตน์  
พยัญชนะควบกล้ำ อักษรนำ คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน  คำที่มี รร  ความหมายของคำ การแต่งประโยค  
เรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ บอกลักษณะคำคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้
เหมาะสม  การเลือกใช้ข้อคิดจากการอ่านนิทาน เรื่องสั้นง่ายๆ  ปริศนาคำทาย บทอาขยาน บทร้อยกรอง 
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน บทร้องเล่นในท้องถิ่น  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อย
กรองตามความสนใจ 
 โดยใช้การฟัง พูด อ่านและเขียนเป็นกระบวนการคิด มีทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสาร  ใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล 
สรุปเรื่องราวอย่างมีกฎเกณฑ์ ใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงาน มีคุณค่า
ทางจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอด
ความคิดในการเขียนผลงาน โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะการ
นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ 
 เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต มีความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต  มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง 
มีจิตสาธารณะสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด     
         ท 1.1  ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8   
         ท 2.1  ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4   
         ท 3.1  ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7     
         ท 4.1  ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5    
         ท 5.1  ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3    
        รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด 
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ท 13101 ภาษาไทย   
 

รายวิชาพื้นฐาน                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                      เวลา  200 ชั่วโมง     

อ่านออกเสียง  คำคล้องจอง  ข้อความเรื ่องสั้นและบทร้อยกรองง่ายๆได้อย่างถูกต้องเข้าใจ
ความหมายของคำ สรุปความรู้ ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามคำสั่ง เข้าใจความหมาย อ่านหนังสืออย่าง
สม่ำเสมอ         คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสะกดคำ เขียนบรรยาย บันทึกประจำวัน การเขียน
จดหมายลาครู เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ และเรื่องตามจินตนาการ ประเมินในสิ่งที่ฟังและดู สามารถ
นำไปใช้ในการดำรงชีวิต สะกดคำและเข้าใจความหมายของคำ  และพยางค์จำแนกส่วนประกอบของคำใน
ประโยค แต่งประโยค คำขวัญ และคำคล้องจองได้ ใช้ภาษาได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิน่ 
รู้และเข้าใจความหายของคำ ภาษาถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะการอ่านวรรณคดี  วรรณกรรมพื้นบ้าน 
เพลงกล่อมเด็ก ท่องบทอาขยาน 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ อธิบายบันทึก   
การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็นกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย 
 เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นในการ
ทำงาน อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อการต้านทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อ
สังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงาน กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน ( 5 STEPS) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านการเขียน เพื่อให้มี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันทุจริต 
รหัสตัวชี้วัด 

ท 1.1  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4  ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7  ป.3/8 ป.3/9 
ท 2.1  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6  
ท 3.1  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6   
ท 4.1  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 
ท 5.1  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4  

          รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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ท 14101  ภาษาไทย  
 

รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                            เวลา  160  ชั่วโมง    

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ความหมายของคำ ประโยคและสำนวนจากเรื่อง                  
ที่อา่น อ่านเร่ืองสั้น ๆ ตามเวลาที่กำหนด แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์           
จากเรื่องอ่าน การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เลือกอ่านหนังสือ การคัดลายมือด้วยตัวบรรจง                
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อพฒันางาน
เขียน การเขียนย่อความ จดหมายถึงเพื ่อนและมารดา การบันทึกและรายงานจากการศึกษาค้นคว้า                       
เรื่องตามจินตนาการ การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น เรื่องที่ฟังแลดู การพูดสรุปจากการฟังและดู 
รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา หลักการเขียน การสะกดคำ                     
และบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค การใช้พจนานุกรมค้นหา
ความหมายของคำ การแต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา บทร้อยกรองและคำขวัญ สำนวน ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่น ข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม เพลงพื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร้อยกรองที ่ม ีคุณค่าตามความสนใจ  ศึกษาแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อการต้านทุจริต รู้
หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสื ่อความ 
กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดู และ
การพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 
STEPS) การฝึกปฏิบัติ             การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียน 
 เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นใน               
การทำงาน อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกัน
ทุจริต สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้   อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 ท 1.1  ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 
 ท 2.1  ป.4/1 ป.4/2 .ป4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 
 ท 3.1  ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6      
          ท 4.1  ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 
 ท 5.1  ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4              
          รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด 
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ท 15101  ภาษาไทย  
 

รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                           เวลา 160 ชั่วโมง     
 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ความหมายของคำ  ประโยคและข้อความที่เป็น     
การบรรยายและการพรรณนา  คำที่มีความหมายโดยนัย  งานเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ  และ
ปฏิบัติตาม  เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ  คัดลายมือ  การเขียนสื่อสาร  แผนภาพโครงเรื่อง  
แผนภาพความคิด  ย่อความ  จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  
กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  การใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษาและเขียน
รายงานผลงาน  การเขียนงานวิจัย  การพูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึก  การพูดรายการ  การ
แต่งบทร้อยกรอง  การใช้สำนวนได้ถูกต้อง  การสรุปเร่ืองและข้อคิดจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  บท
อาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ ศึกษาแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อการต้าน
ทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียนความเรียงขั ้นสูง  กระบวนการแสวงหาความรู้
กระบวนการกลุ ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีว ิจารณญาณ  
กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์  การทำโครงงาน 
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน        (5 STEPS) การอภิปราย การสืบสอบ การฝึกปฏิบัติอธิบาย  บันทึก  
การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  จำแนก แยกแยะและให้เหตุผล  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดง
ความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื่อให้เกิดความรู้   
 เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้าน
และการป้องกันทุจริต  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 

รหัสตัวชี้วัด  
ท 1.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8 

 ท 2.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8 ป.5/9 
 ท 3.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 
 ท 4.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 
 ท 5.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4      
             รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด 
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ท 16101 ภาษาไทย     
 

รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                         เวลา  160 ชั่วโมง 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ความหมายของคำ  ประโยคและข้อความที่เป็น
โวหาร  อ่านเรื่องสั้นวิธีการคิด  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย
คำสั่ง  ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม  ความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิและกราฟ  
การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ  การคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  การเขียน
สื่อสารโดยแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน  การเขียนเรียงความ  ย่อความ  
จดหมายส่วนตัว  เรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ และการกรอกแบบรายการต่าง ๆ การฝึกทักษะการ
ฟัง  การดูและการพูด พูดแสดงความรู้  ความเข้าใจจุดประสงค์ของเร่ืองที่ฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล  
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า  การพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ  ชนิดและหน้าที่
ของคำในประโยค การใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  
ลักษณะของประโยคบทร้อยกรอง  สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษติ  วรรณคดีหรือวรรณกรรม  เล่านิทาน
พื ้นบ้านท้องถิ ่นและนิทานพื ้นบ้านของท้องถิ ่นอื่น บทอาขยานตามที ่กำหนด  ศึกษาแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิต
พอเพียงต่อการต้านทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการคิดว ิเคราะห์  จำแนก แยกแยะ และสรุปความ กระบวนการคิดอย่างมีว ิจารณญาณ  
กระบวนการสื ่อความ กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสังเกต  กระบวนการแยกข้อเท็จจริง  
กระบวนการค้นคว้า  กระบวนการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร กระบวนการใช้ทักษะทางภาษา กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) การฝึกปฏิบัติ  การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา อธิบาย  บันทึก  การ
ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  
 เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการ
ทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกัน
ทุจริต สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
รหัสตัวชี้วัด  ท 1.1  ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9   
          ท 2.1  ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9     
          ท 3.1  ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6     
          ท 4.1  ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6               

ท 5.1  ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4          
          รวมทั้งหมด  34  ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัดและ

เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น 
 - จำนวนและพีชคณิต ระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง อัตราส่วน ร้อยละ การ
ประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน การใช้จำนวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 
เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม หนุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่า
ของเงิน เมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม และการนำความรู้เกี่ยวกับจำวนและพีชคณิตไป
ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
 - การวัดและเรขาคณิต ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและ
เวลา หน่วยวัดระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติ
ของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีทางเรขาคณิต การแปลงทาง
เรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน เรขาคณิตคิดวิเคราะห์ เวกเตอร์ในสามมิติ 
และการนำความรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
 - สถิติและความน่าจะเป็น การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การคำนวณ
ค่าสถิติการนำเสนอและแปลผลสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องต้น ความ
น่าจะเป็น การแจกแจงของตัวแปลสุ่ม การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบาย
เหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน และการใช้
จำนวนดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติการดำเนินการ และนำไปใช้ 
 มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ
นำไปใช้ 
 มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วย
แก้ปัญหาที่กำหนดให้ 
 หมายเหตุ: มาตรฐาน ค 1.3 สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 

สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
และนำไปใช้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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 มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 

 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น และ
ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้ 
 1. การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผน 
แก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยคำนึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 2. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูปภาษา
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และนำเสนอได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน 
 3. การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื้อหาต่างๆ หรือศาสตร์อื่นๆ และนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 4. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือ
โต้แย้งเพ่ือนำไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 
 5. การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิม หรือสร้างแนวคิดใหม่
เพ่ือปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

- อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 มีความรู้เชิง
จำนวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

- มีความรู้เชิงจำนวนเกี่ยวกับเศษส่วนที่ไม่เกิน 1 มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วนที่ตัว
ส่วนเท่ากัน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

- คาดคะเนและวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยที่
เหมาะสม บอกเวลา บอกจำนวนเงิน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
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- จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย เขียนรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้แบบของรูป ระบุ
รูปเรขาคณิตที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

- อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตรงทางเดียวและนำไปใช้ในสถานกาณ์ต่างๆ 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

- อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  
อัตราส่วน และร้อยละ มีความรู้สึกเชิงจำนวน มีทักษะการบวก    การลบ การคูณ การ
หาร ประมาณผลลัพธ์ และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

- อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
เรขาคณิต สร้างรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

- นำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางสอง
ทาง และกราฟเส้น ในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และตัดสินใจ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาพื้นฐาน  
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ค11101 คณิตศาสตร์  
 

รายวิชาพื้นฐาน                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                            เวลา   200   ชั่วโมง      
  
 จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 การนับทีละ 1 และทีละ 10  การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวน การแสดงจำนวนนับไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – 
ส่วนรวม (part – whole relationship) การบอกอันดับที่ หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวนแลการใช้เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลำดับ
จำนวน การบวก การลบ จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ 
การหาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์
ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาคำตอบ แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ทีละ 1 และทีละ 10 แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ความยาว การวัดความยาวโดยใช้
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การเปรียบเทียบความยาวเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตร การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็น
เมตร น้ำหนัก การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การ
เปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเก่ียวกับน้ำหนักที่มีน้ำหนักเป็น
กิโลกรัม เป็นขีด รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี การนำเสนอข้อมูล การอ่าน
แผนภูมิรูปภาพ 
       โดยหา แสดงวิธี หาคำตอบ สร้าง ใช้ เขียน จำแนก บอก เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร มี
ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง(Independent Study 
/IS1)  มีทักษะการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ( Independent Study /IS2)นำ
องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ  (Independent Study 
/IS3)มีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วยรวม 
สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน มีวนิัย ซื่อสัตย์ สุจรติ มี
ความพอเพียง สามารถทำงานอย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรบัผิดชอบ รักความเป็นไทย มีวิจารณญาณ 
เชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
 

รหัส ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ป.1/1  ป1/2  ป.1/3  ป.1/4  ป.1/5 
ค 1.2 ป.1/1   
ค 2.1 ป.1/1  ป.1/2   
ค 2.2 ป.1/1 
ค 3.1 ป.1/1   
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
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ค12101 คณิตศาสตร์    
     
รายวิชาพื้นฐาน                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                      เวลา     200    ชั่วโมง    
    
 จำนวนนับไม่เกิน 1,000  และ 0 ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ การนับทีละ 2 
ทีละ5    ทีละ10 และทีละ 100  จำนวนคู่   จำนวนคี่  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียน
ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การใช้เครื่องหมาย  = ,  ≠ , >  , <  การเรียงลำดับจำนวนตั้งแต่ 3 ถึง 
5 จำนวน       การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับไม่เกิน 1,000  และ 0  ตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ของการบวก และประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนนบัไม่เกิน 1,000 และ 0 การคูณ
ของจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม่เกิน 2 หลัก ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ของการหารที่มีตัวตั้งไม่
เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยที่ผลหารมี 1 หลักทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 โจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 1 ,000 และ 0  
เวลา  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาเป็นนาที การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดียวและเป็นหน่วยเดียวกัน ความยาว  ความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตร 
ความยาวในหน่วยเดียวกัน โจทย์ปัญหาการบวก     การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและ
เซนติเมตร  น้ำหนัก น้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ
น้ำหนักที่มีหน่วยเป็นเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด ปริมาตรและความจุ  ปริมาตรและความจุเป็น
ลิตร และความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน โจทย์ปัญหาปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นช้อนชา 
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  รูปเรขาคณิตสองมิติ ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม การนำเสนอข้อมูล 
แผนภูมิรูปภาพ โจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป 1 รูปแทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย 

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า หรือได้ปฏิบัติจริงทดลอง 
สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ ในการคิดคำนวณ การคาดคะเน การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การคิดสร้างสรรค์ และการนำประสบการณ์ด้านความรู้ 
ความคิดทักษะ / กระบวนการที่ได้นำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้มีความสามารถการสื่อสารโดยใช้
วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง(Independent Study /IS1) มีทักษะการนำเสนอ
สิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ( Independent Study /IS2) นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วยรวม สามารถคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่
ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตน
เป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยซื่อสัตย์สุจริต                    
มีความพอเพียง สามารถทำงานอย่างมีระบบ  รอบคอบ มีความรับผิดชอบรักความเป็นไทยมีวิจารณญาณ 
เชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป2/5 ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8  
 ค 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป2/5 ป.2/6  
 ค 2.2 ป.2/1       
 ค 3.1 ป.2/1  
 รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World Class Standard School 
 

61 

ค13101 คณิตศาสตร์  
 

รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                        เวลา 200 ชั่วโมง 
 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จำนวน หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 
100,000 การหาผลบวก การหาผลลบ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบและการสร้างโจทย์ปัญหา เวลา 
การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค(.) หรือทวิภาค ( :) การบอก
ระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที การเปรียบเทียบระยะเวลา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา การอ่าน
และการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา รูปเรขาคณิต รูปที่มีแกนสมมาตร การประยุกต์ใช้รูปที่มีแกน
สมมาตร แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว การเก็บรวมรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูล การอ่านและการ
เขียนแผนภูมิรูปภาพ การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว เศษส่วน การอ่านและการเขียนเศษส่วนที่ตัว
เศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน โจทย์ปัญหาการบวก
และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน การคูณ การคูณจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม่เกิน 4 หลัก 
การคูณจำนวน 2 หลักกับจำนวน 2 หลัก การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณ การหาค่าของตัว
ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ โจทย์ปัญหาการคูณและการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การ
หาร การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลักโดยการหารยาว การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 
หลักโดยการหารสั้น การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร โจทย์ปัญหาการหาร
และการสร้างโจทย์ปัญหาการหาร การวัดความยาว การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร
และเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม การคาดคะเนความยาวเป็น
เมตรและเป็นเซนติเมตร ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว การเปรียบเทียบความยาว การบวกและการ
ลบเกี่ยวกับความยาว การคูณและการหารเกี่ยวกับความยาว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว การวัดนำ้หนัก 
การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม การคาดคะเนน้ำหนัก
เป็นกิโลกรัมและเป็นขีด ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก การเปรียบเทียบน้ำหนัก การบวกและการลบ
เกี่ยวกับน้ำหนัก การคูณและการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก การวัดปริมาตร การวัด
ปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร การเลือกเคร่ืองตวงที่เหมาะสม การคาดคะเนปริมาตรและความจุ
เป็นลิตร ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ การบวกและการลบ
เก่ียวกับปริมาตรและความจุ การคูณและการหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
และความจุ เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใช้จุด การ
เปรียบเทียบจำนวนเงิน การแลกเงิน การบวกและการลบจำนวนเงิน การบวกและการลบจำนวนเงิน การคูณ
และการหารจำนวนเงิน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน การอ่านและการเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย การบวก ลบ 
คูณ หารระคน การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนและการสร้างโจทย์ปัญหา 
2 ข้ันตอน 
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 การจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน เพื ่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตและนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง 
ๆ เพื ่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด มีแบบ
แผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา สามารถถ่ายทอดความคิดใน
การเขียนรายงาน ผลงาน ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวโลกศึกษาโดยใช้
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก (เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรยีน) 
สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียนและ
สันติภาพโลก  โดยใช้ วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง(Independent Study /IS1)  
มีทักษะการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ( Independent Study /IS2)นำองค์
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วยรวม สามารถคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่นมัน่ในการทำงาน มีวนิัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอเพียง สามารถทำงานอย่างเปน็ระบบระเบียบรอบคอบ มีความรับผดิชอบ รกัความ
เป็นไทย มวีิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 ค1.1   ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   
  ป.3/7  ป.3/8  ป.3/9  ป.3/10  ป.3/11 
 ค1.2 ป.3/1 
 ค2.1  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.3/7  ป.3/8   ป.3/9   
  ป.3/10 
  ป.3/11   ป.3/12  ป.3/13     
 ค2.2 ป.3/1   
 ค3.1 ป.3/1 ป.3/2 

รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด 
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ค14101  คณิตศาสตร์    
รายวิชาพื้นฐาน                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                           เวลา   160  ชั่วโมง  

 ศึกษาตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000  ลำดับ
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ  เศษส่วน จำนวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และ
แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน  จำนวนคละที่กำหนด  เศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของอีกตัวหนึ่ง  ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่
กำหนด  ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งจากสถานการณ์ต่าง  ๆ     ผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ  
การหารจากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล  ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับที่มากกว่า 100 ,000 และ 0  ตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก 2 จำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก และประโยคสัญลักษณ์
แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก  ผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวน
นับและ 0  คำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกว่า  100 ,000  และ 0  โจทย์ปัญหา 2 
ขั้นตอนของจำนวนนับและ 0 พร้อมทั้งหาคำตอบ  ผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัว
หนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน และจำนวนคละที่ตัว
ส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง     ผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  การใช้โพรแทรกเตอร์  
โจทย์ปัญหาเกี ่ยวกับความยาวรอบรูปและพื ้นที ่ของรูปสี ่เหลี ่ยมมุมฉาก   ชนิดของมุม บอกชื ่อมุม 
ส่วนประกอบของมุมและสัญลักษณ์แสดงมุมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน  แผนภูมิแท่ง 
ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา  เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ  ในการแก้ปัญหา  การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  การคิดสร้างสรรค์ และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยการอ่าน เขียน เปรียบเทียบ เรียงลำดับ บอก ประมาณค่า หาค่า แสดงวิธีหาคำตอบ สร้าง 
วัด  จำแนก การใช้ข้อมูลเพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีวิธีการคิดที่กระจ่าง
ชัด มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถ
ถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล
เกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก (เหมาะสมกับ
ระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่ง
ความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วยรวม สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตระหนักและเห็นความสำคัญ 
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ของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมัน่ในการทำงาน มวีินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความพอเพียง สามารถทำงานอย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย มีวิจารณญาณ 
เชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
          ค 1.1 ป. 4/1  ป. 4/2  ป. 4/3  ป. 4/4  ป. 4/5  ป. 4/6  ป. 4/7  ป. 4/8  ป. 4/9   
  ป. 4/10  ป. 4/11  ป. 4/12  ป. 4/13  ป. 4/14  ป. 4/15  ป. 4/16 
          ค 2.1 ป. 4/1  ป. 4/2  ป. 4/3 
          ค 2.2 ป. 4/1  ป. 4/2          

ค 3.1 ป. 4/1 
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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ค15101  คณิตศาสตร์  
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                        เวลา  160  ชั่วโมง    
 

     ศึกษาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ   ผลคูณ    ผลหารของเศษส่วนและจำนวน
คละ โจทย์ป ัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วนสองขั้ นตอน  โจทย์ป ัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีการ
เปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม  ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา แผนภูมิแท่งจาก
ข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ  เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1000  ในรูปทศนิยม  
ผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  ผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน 
3 ตำแหน่ง  และตัวหารเป็นจำนวนนับ  ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน  3  ตำแหน่ง  โจทย์ปัญหาการบวก  การ
ลบ  การคูณ  การหารทศนิยม 2  ข้ันตอน  โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน  2  ขั้นตอน  รูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณา
สมบัติของรูป  รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ  เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความ
ยาวของเส้นทแยงมุม  ลักษณะของปริซึม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นทีข่อง
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และความจุและภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

    โดยแสดงวิธีหาคำตอบ  สร้าง  ใช้ เขียน จำแนก บอกเพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร มี
ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ใช้ภาษา
เขียนที ่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน  ตระหนัก เห็น
ความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  
มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วยรวม สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้
ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความพอเพียง สามารถทำงานอย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย มีวิจารณญาณ 
เชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
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รหัสตัวชี้วัด 
 ค 1.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8 ป.5/9 
 ค 2.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4  
 ค 2.2  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 
        ค 3.1 ป.5/1 ป.5/2  
รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 
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ค16101  คณิตศาสตร์   
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                    เวลา  160  ชั่วโมง 
 

 จำนวนนับและ 0 ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัวประกอบ  ห.ร.ม. 
และค.ร.น.  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เศษส่วน การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
เศษส่วนและจำนวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละโดยใช้ความรู้
เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จำนวนคละ ทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การหารทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับทศนิยม (รวมการแลกเงินต่างประเทศ) อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากันและ
มาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ แบบรูป การแก้ปัญหา
เก่ียวกับแบบรูป รูปสามเหลี่ยม ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม การสร้างรูปสามเหลี่ยม ความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม  รูปหลายเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของ
รูปหลายเหลี่ยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม ส่วน
ต่างๆ ของวงกลม การสร้างวงกลม ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม  รูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคลี่ของ
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การนำเสนอ
ข้อมูล การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม        
 การจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน เพื ่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตและนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบ
แผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิด
ในการเขียนรายงานผลงาน ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษา
โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต   มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  
และสันติภาพโลก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์
ส่วยรวม สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้  ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่นมัน่ในการทำงาน มีวนิัย ซื่อสัตยส์ุจริต อยู่
อย่างพอเพียง สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบรอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักความเปน็ไทย มี
วิจารณญาณ เชื่อมัน่ในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค1.1   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5  ป.6/6    
  ป.6/7  ป.6/8  ป.6/9  ป.6/10  ป.6/11  ป.6/12 
 ค1.2 ป.6/1 
 ค2.1  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3     
 ค2.2 ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4 
 ค3.1 ป.6/1       

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชาพื้นฐาน  
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ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดบใช้กระบวนการในการ
สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำ
กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นโดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 
 - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู ้เกี ่ยวกับชีวิตในสิ ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ ่งมีชีวิต              
การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 - วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู ้เกี ่ยวกับธรรมชาติของสาร การเปลี ่ยนแปลงของสาระ            
การเคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น 
 - วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ลมฟ้าอากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 - เทคโนโลยี 
  การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์
อ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระบบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  วิทยาการคำนวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป้น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน       
การเปลี ่ยนแปลงแทนที ่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที ่ม ีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรมการเปลี ่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาระการเกิดสาระละลาย และเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิติประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฎการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ      
กาแล็กซี่ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงอากาศ และภูมิอากาศ
โลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื ่อการดำรงชีวิตในสังคมที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ 
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ
เป้นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
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คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

- เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว 
- เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที ่ใช้ทำวัตถุ และการ

เปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว 
- เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่

ของวัตถุ พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น 
- เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว ปรากฎการณ์ขึ้นและตกของ

ดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การเกิดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดิน
และการใช้ประโยชน์ ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษ
ของลม 

- ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ
สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่า
เรื ่อง เขียน หรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือแสดงท่าทาง
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ 

- แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว 

- แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา
ตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น 

- ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนเป็นผลสำเร็จ
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

- ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ดำรงชีวิต ศึกษาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความ
สนใจ 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
- เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของ

สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ การทำหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช และการทำงานของระบบ
ย่อยอาหารของมนุษย์ 

- เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและการทำให้
สารเกิดการเปลี่ยนแปลง สารในชีวิตประจำวัน การแยกสารอย่างง่าย 

- เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้า และผลของ
แรงต่างๆ ผลที่เกิดจากการออกแรงกระทำกับวัตถุ ความดัน หลักการที ่มีต่อวัตถุ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฎการณ์เบื้องต้นของแสง เสียง 
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- เข้าใจปรากฎการณ์การขึ้นและตก รวมถึงรูปร่างของดวงจันทร์ องค์ประกอบของระบบ
สุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การข้ึน
และตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้   แผนที่ดาว การเกิด
อุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 

- เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง   
หยาดน้ำฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึก    
ดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณี
พิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของปรากฎการณ์เรือนกระจก 

- ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง วางแผนและสำรวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจ
ตรวจสอบ 

- ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต และการศึกษาความรู้
เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 

- แสดงถึงความสนใจ มุ่งม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้ 
- ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยกย่องและ

เคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น 
- แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้การดูแลรักษาทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับ  ความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
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ว11101 วิทยาศาสตร์  
 

รหัสวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                           เวลา     80    ชั่วโมง 
 

 ศึกษาพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆ ในท้องถิ่น สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต  
ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช การทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ ความสำคัญของส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง การดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ถูกต้อง 
ปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ  ชนิดของวัสดุและการจัดกลุ่มวัสดุ การ
เกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืน สาเหตุที่มอง
ไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ การแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยการลองผิด ลองถูก ลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา โปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย  การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม  
 

 สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สังเกต สำรวจ 
ตรวจสอบ  สืบค้นข้อมูล ระบุ อธิบาย จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ แก้ปัญหา แสดงลำดับขั้นตอน เขียนโปรแกรม       
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะสำคัญ  สื่อสารสิ่งที่เ รียนรู้ นำเสนอรายงาน หรือ
โครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Independent Study /IS1) โดยใช้สื ่อและเทคโนโลยี  มีทักษะการนำเสนอสิ ่งที ่เรียนรู ้อย่าง
เหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ (Independent Study /IS2) นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) ให้สอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญของ
โลกศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสมรรถนะหลักในด้าน 
การจัดการตนเอง     การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การคิดขั้นสูงและการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 เห็นคุณค่าการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 

ว 1.1  ป.1/1 ป.1/2  
ว 1.2  ป.1/1 ป.1/2 
ว 2.1  ป.1/1 ป.1/2 
ว 2.3  ป.1/1  
ว 3.1  ป.1/1 ป.1/2 
ว 3.2  ป.1/1  
ว 4.2  ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5  
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
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ว12101 วิทยาศาสตร์  
รหัสวิชาพื้นฐาน                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                        เวลา    80   ชั่วโมง 
 

 ศึกษาความจำเป็นที ่พืชต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก  

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชวีิต   สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถใุน

ชีวิตประจำวัน  สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน  การนำสมบัติของวัสดุมาทำเป็น

วัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด

แสงและการมองเห็นวัตถุ แนวทางป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม 

ส่วนประกอบของดินและชนิดของดิน การใช้ประโยชน์จากดิน ขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่าง

ง่าย การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและหาข้อผิดพลาด  การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง 

ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและดูแลรักษา

อุปกรณ์เบื้องต้นใช้งานอย่างเหมาะสม  

สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำรวจ ตรวจสอบ  สืบค้น

ข้อมูล อธิบาย อภิปราย ระบุ จำแนก เปรียบเทียบ สร้างแบบจำลอง รวบรวม  บรรยาย เสนอแนะ แสดง

ลำดับ   เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะสำคัญ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  นำเสนอรายงาน  หรือโครงงานที่เป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยใช้ว ิธ ีการค้นคว้าแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ด ้วยตนเอง 

(Independent Study /IS1)  มีทักษะการนำเสนอสิ ่งที ่เร ียนรู ้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ 

(Independent Study /IS2) นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ

สาธารณะ (Independent Study /IS3) ให้สอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญของโลกศตวรรษที่ 21 พัฒนา

คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสมรรถนะหลักในด้าน การจัดการตนเอง การ

สื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การคิดขั้นสูงและการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 เห็นคุณค่าการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 

 ว 1.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 

 ว 1.3 ป.2/1 

 ว 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 

 ว 2.3 ป.2/1 ป.2/2 

 ว 3.2 ป.2/1 ป.2/2 

 ว 4.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 

         รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 
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13101 วิทยาศาสตร์  
 

รหัสวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                          เวลา   80  ชั่วโมง 
 ศึกษาสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ของอาหาร น้ำ 
และอากาศ การดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้ร ับสิ ่งเหล่านี ้อย่างเหมาะสม วัฏจักรชีว ิตของสัตว์ และ
เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด  คุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง 
วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ การ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็น
เกณฑ์ ขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กัน  การเปลี่ยนพลังงาน
หนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ ประโยชน์และโทษของไฟฟา้ วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย เส้นทางการข้ึน
และตก ของดวงอาทิตย์ สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคนื 
การกำหนดทิศ โดยใช้แบบจำลอง ความสำคัญหรือประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต ส่วนประกอบและ
ความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการเกิด
มลพิษทางอากาศ  การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม อัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความ โปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์
ตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต  
 สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำรวจ ตรวจสอบ  
สืบค้นข้อมูล รวมรวมข้อมูล อธิบาย อภิปราย ยกตัวอย่าง จำแนก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ทักษะสำคัญ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   นำเสนอรายงาน  หรือโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดย
ใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1)  มีทักษะการ
นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2) นำองค์ความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะสำคัญของโลกศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมรรถนะหลักในด้าน การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การคิดขั้นสูงและการเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
 เห็นคุณค่าการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว 1.2  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4                     ว 3.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 
 ว 2.1  ป.3/1 ป.3/2                                      ว 3.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 
 ว 2.2  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4                     ว 4.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 
 ว 2.3  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3                    รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 
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ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 
รหัสวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                    เวลา     120    ชั่วโมง 
  ศึกษาส่วนตา่ง ๆ ของพชื หน้าที่ของราก ลำต้น ใบและดอกของพืชดอก ความเหมือนและ
ความแตกต่างของลักษณะสิ่งมชีีวิตที่เปน็กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์  และกลุ่มทีไ่ม่ใช่พืชและสตัว์ การจำแนกพืชดอก
และพืชไม่มีดอก  การจำแนกสตัว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์
ที่มีกระดูกสันหลัง  สมบัติทางกายภาพดา้นความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน  และการนำไฟฟา้ 
การนำสมบัติของวัสดไุปใช้ในชวีิตประจำวันผา่นกระบวนการออกแบบชิ้นงาน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ 
เครื่องมือวัดมวลและปริมาตรของสสาร ผลของแรงโน้มถ่วงที่มตี่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่งสปริงวัดน้ำหนักของ
วัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวตัถุ วัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใส  โปร่งแสงและ
ทึบแสง เสน้ทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเปลี่ยนแปลงและการพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวง
จันทร์ องค์ประกอบของระบบสรุิยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ ปญัหาในการทำงาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์จากปัญหา การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างงายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู้  การรวบรวม ประเมินและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย  
 สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สังเกต สำรวจ 
ตรวจสอบ  สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย บรรยาย จำแนก เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา 
ออกแบบ สร้างแบบจำลอง โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะที่สำคัญ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    
มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงาน  การออกแบบและสร้างชิ ้นงาน ตระหนัก เห็น
ความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก (เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชวีิต  
มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะสำคัญของโลกศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมรรถนะหลักในด้าน การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การคิดขั้นสูงและการเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีความซื่อสัตย์  สุจริต  ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์   มีคุณธรรม จริยธรรมและมุ่งมั่นในการทำงานอย่าง
เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 ว 1.2  ป.4/1 
 ว 1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ว 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ว 2.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ว 2.3  ป.4/1     ว 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ว 4.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5  รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 
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ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 
รหัสวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                       เวลา   120  ชั่วโมง 
  

ศึกษา โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต การปรับตัวในแต่ละแหล่งที่อยู่  เพื่อให้เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต โซ่อาหารและบทบาทหน้าที่
ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิต ลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับ
พ่อแม่ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายน้ำ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้  การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ การ
วัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ ผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การได้ยินเสียง
ผ่านตัวกลาง   การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง เสียงค่อย การใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง   การหลีกเลี่ยงและ
ลดมลพิษทางเสียง  ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเสน้ทาง
การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง  และปริมาณน้ำที่มนุษย์นำมาใช้
ประโยชน์ได้ คุณค่า แนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ  การหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การแก้ปัญหาใน
การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ การออกแบบและเขียนโปรแกรม ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข   การใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัยและเหมาะสม  
สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำรวจ ตรวจสอบ  สืบค้น
ข้อมูล บรรยาย อธิบาย อภิปราย จำแนก วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะสำคัญ  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ใช้ภาษาเขียนที่
ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน ตระหนัก เห็นความสำคัญของ
ปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการ
ปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติ
ต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก ให้สอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญของโลก
ศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสมรรถนะหลักในด้าน การ
จัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การคิดขั้นสูงและการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมุ่งมั่นในการทำงาน
อย่างเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 

ว 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4                          
ว 1.3 ป.5/1 ป.5/2                                            
ว 2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4    
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ว 2.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5         
ว 2.3 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5  
ว 3.1 ป.5/1 ป.5/2 
ว 3.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 
ว 4.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 

 
รวมทั้งหมด  32  ตัวชี้วัด   
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ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 
รหัสวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                       เวลา   120   ชั่วโมง 
  

 ศึกษาสารอาหาร ประโยชน์และความสำคัญของสารอาหารแต่ละประเภท  การเลือกรับประทาน
อาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ วัยและปลอดภัยต่อสุขภาพ หน้าที่และ
ความสำคัญของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร การดูดซึมสารอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร
ให้ทำงานเป็นปกติ  การแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง 
และการตกตะกอน  วิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร การเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิด
จากวัตถุที่ผ่านการขัดถู ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย วิธีการและผลของการ
ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน การนำความรู้มาใช้ประโยชน์ 
ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเกิดเงามืดเงามัว การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา  เทคโนโลยีอวกาศ และการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  กระบวนการเกิดหินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปร วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวัน การเกิดซากดึกดำบรรพ์
และสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล ลมมรสุมและผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย เช่น น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดิน
ถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิด
ในท้องถิ่น  การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และผลต่อสิ่งมีชีวิต  การปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
แก๊สเรือนกระจก  การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข  การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงาน
ร่วมกันอย่างปลอดภัย   
 สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำรวจ ตรวจสอบ  
สืบค้นข้อมูล ระบุ บอก อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง สร้างแบบจำลอง เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ทักษะสำคัญ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน  
ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะ
ชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก ให้สอดคลอ้ง
กับสมรรถนะสำคัญของโลกศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมรรถนะหลักในด้าน การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การคิดขั้นสูงและการเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
 เห็นคุณค่าการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเหมาะสม 
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รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.2 ป.6/1 ป.6/2  ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5      
ว 2.1 ป.6/1 
ว 2.2 ป.6/1                    
ว 2.3 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 
ว 3.1 ป.6/1ป.6/2             
ว 3.2 ป.6/1ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9 
ว 4.2 ป.6/1ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4     

รวมทั้งหมด   30  ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                      รายวิชาพื้นฐาน 
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ส11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                               เวลา   40   ชั่วโมง  
 
   

    ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับพุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย 
หลักธรรมทางพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต สวดมนต์ แผ่เมตตา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ                 
ศาสนสถาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนา   

สิทธิเสรีภาพ บทบาท หน้าทีของตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การกระทำ
ความดีที่ภาคภูมิใจ การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน   

สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัวและ
เห็นประโยชน์ของการออม การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและคุ้มค่า การทำงานสุจริตทำ
ให้สังคมสงบสุข   

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่บ้านและโรงเรียน ความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว แผนผังแสดงตำแหน่งสิ่งต่าง 
ๆ ในห้องเรียน  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน  มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่
อยู่รอบตัว อิทธิพลของสิ่งแดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมในบ้านและห้องเรียน 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต ศึกษา ค้นคว้า การคิด การนำเสนอ การปฏิบัติ การระบุ การเรียงลำดับ   
การเปรียบเทียบ การจำแนก การมีส่วนร่วม นำประสบการณ์ด้านความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่า ง
สร้างสรรค์ผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  มีวิธีการค้นคว้า
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1)  มีทักษะการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้
อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2)นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) 
 เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นการทำงาน 
รู้จักใฝ่เรียนรู้ สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างอเพียง มีจิตสาธารณะ คุณธรรม ค่านิยม     
ที่เหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด          

ส 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4   ส 1.2 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3  
ส 2.1 ป.1/1 ป.1/2    ส 2.2 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3  
ส 3.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3             ส 3.2 ป.1/1  

  ส 5.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4               ส 5.2 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3  
          รวมทั้งหมด   23  ตัวชี้วัด 
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ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                     เวลา     40     ชั่วโมง       
 

ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติ พุทธสาวก               
พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย หลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ พุทธศาสนสุภาษิต 
การทำความดีสวดมนต์แผ่เมตตา  ศาสนาต่างๆในประเทศไทย  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนา
สถานการแสดงตนเป็นพุทธมากะ  ศาสนพิธี  และวันสำคัญทางศาสนา 
 ข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบหน้าที่ที ่ต้องปฏิบัติในครอบครัว  โรงเรียน  สถานที่สาธารณะ
มารยาทไทยการต้อนรับความแตกต่างของคนในสังคมในกลุ่มประชาคมอาเซียน  สิทธิเสภาพตนเองและผู้อื่น  
ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผู้มีบทบาทอำนาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียนและท้องถิ่น 
 ทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่
เหมาะสมและการออม  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน ตำแหน่งและ
ลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่ แผนผัง รูปถ่าย และลูกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างโลก 
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ที ่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ ความสำคัญของสิ ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในการดำเนินชีวิต ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
โรงเรียน การรักษาและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต ศึกษา ค้นคว้า การคิด/การนำเสนอ การปฏิบัติ การระบุ การเรียงลำดับ  
การเปรียบเทียบ การจำแนก การมีส่วนร่วม นำประสบการณ์ด้านความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์  มีวิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1) มี
ทักษะการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ( Independent Study /IS2)นำองค์
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) 

เห็นคุณค่ามีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน  รู ้จักใฝ่เรียนรู้ สร้างวินับในตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
คุณธรรม ค่านิยม   ที่เหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด   

ส 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7    
ส 1.2 ป.2/1 ป.2/2   
ส 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4      
ส 2.2 ป.2/1 ป.2/2    ส 3.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4   

 ส 3.2 ป.2/1 ป.2/2             ส 5.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3                
           ส 5.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  ป.2/4             รวมทั้งหมด   28   ตัวชี้วัด 
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ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                เวลา  40  ชั่วโมง 

 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นศนูย์
รวมจิตใจของศาสนิกชน พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก พระรัตนตรัย หลักธรรมของศาสนา สวด
มนต์   แผ่เมตตา การฝึกสมาธิ ศาสนาวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคล มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี แสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ 
 ประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น และกลุ่มประชาคมอาเซียน การดำเนินชีวิตที่อยู ่ใน
กระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย วันหยุดราชการที่สำคัญ หน้าที่ของสมาชิกในชุมชน การตัดสินใจของบุคคล
และกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
 การใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต การใช้จ่าย การออม ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการ
ผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ การค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน ภาษีอากร การ
แข่งขัน   ทางการค้า 
 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน แผนที่ แผนผัง และรูปถ่าย ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง 
ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน การใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การประกอบอาชีพที่เป็นผลมากจากสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติในชุมชน มลพิษและสาเหตุของการเกิดมลพิษ ลักษณะของเมืองและชนบท ภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต ศึกษาค้นคว้า การคิด การนำเสนอ การปฏิบัติ การอธิบาย การระบุ        
การจำแนก  การสรุป  การวิเคราะห์  การเรียงลำดับ  การนำประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดไปในการ
เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีวิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเอง(Independent Study /IS1)  มีทักษะการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลาย
รูปแบบ(Independent Study /IS2)นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และสาธารณะ (Independent Study /IS3) 
 เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รักในความเป็นไทย  มีความมุ่งมั ่นใน                     
การทำงาน  รู้จักใฝ่เรียนรู้  สร้างวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  
คุณธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด                          
ส1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7     
ส1.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 
ส2.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4    
ส2.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3  
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ส3.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3                  
ส3.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3    

 ส5.1 ป.3/1 ป.3/2  
ส5.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5  ป.3/6       
รวมทั้งหมด   31  ตัวชี้วัด 
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ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                  เวลา  80   ชั่วโมง    
 

ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของศาสนิกชน  พุทธประวัติ  พุทธกิจสำคัญ  พุทธสาวิกา  ชาดก  พระรัตนตรัย  และหลักธรรมของศาสนา  
พุทธศาสนภาษิต  การทำความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  สวดมนต์  แผ่
เมตตา  หลักธรรมต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  ประวัติ ศาสดา ศาสนาสถาน มารยาทของศาสนิกชน 
ศาสนพิธี  และวันสำคัญทางศาสนา 
 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนและท้องถิ่น  การเป็นผู้นำที่ดีและ               
ผู ้ตามที ่ดี  สิทธิพื ้นฐานของเด็ก วัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ ของไทย การอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติส ุขใน
ชีว ิตประจำวัน  อำนาจประชาธิปไตย บทบาทหน้าที ่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั ้งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยโดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ  สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค  หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของตนในชุมชนและกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดของตนเอง แหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดของตน 
ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด   สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและผลที ่เกิดจาการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต ศึกษา ค้นคว้า การคิด การวิเคราะห์ การสรุป การอธิบาย การปฏิบัติ                       
ผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ตระหนัก เห็นความสำคัญ
ของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะ
การปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจต
คติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 
  เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักในความเป็นไทย  มีความมุ่งมั่นใน                
การทำงาน  รู้จักใฝ่เรียนรู้  สร้างวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  
คุณธรรมค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด     
       ส 1.1 ป4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8          

 ส 1.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3   
       ส 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3  ป.4/4 ป.4/5      ส 2.2 ป.4/1 ป.4/2  ป.4/3    
    ส 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3            ส 3.2 ป.4/1 ป.4/2            

 ส 5.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3    ส 5.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3         
.          รวมทั้งหมด  30  ตัวชี้วัด 
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ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                        เวลา  80  ชั่วโมง 
      

 ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที ่ตนนับถือในฐานะมรดกทาง
วัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติ  พุทธประวัติ  พุทธกิจสำคัญ  พุทธสาวิกา  ชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  
พระไตรปิฎก  พระรัตนตรัย หลักธรรม โอวาท3  หลักธรรมทางพุทธศาสนา พุทธศาสน-สุภาษิต  สวดมนต์
แผ่เมตตา การพัฒนาจิตเจริญปัญญา การเข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา  หรือกิจกรรมในวันสำคัญทาง
ศาสนา มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
 สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมืองดี  การปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อ่ืน                  
การละเมิดสิทธิเด็ก  ผลของวัฒนธรรมไทยต่อการดำเนินชีวิตในสังคม  วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น                 
การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม และวิถีการดำรงชีวิตร่วมกันของคน           
ในท้องถิ่น  การปกครองส่วนท้องถิ่น  การบริการสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น 
 ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ การนำแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน หลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของธนาคาร  ผลของการกู้ยืม
เงิน 
 ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนครปฐม  ความเป็นมาของดินแดนสุวรรณภูมิ  อาณาจักรทวารวดี 
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  อิทธิพลอารยธรรมอินเดียและจีนที่มี
ต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อสังคมไทย  พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  ความเจริญทางเศรษฐกิจ  การปกครอง  สังคม  ของอาณาจักรอยุธยา  ประวัติ
และผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ  ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยอยุธยาและ
ธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ เกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น 
 ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน และในกลุ่มประเทศอาเซียน ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตน   สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการ
ตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากร  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิต 
ผลจากการรักษาและการทำลายสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต ศึกษา ค้นคว้า การคิด การวิเคราะห์  การสรุป  การอธิบาย  การปฏิบัติ
จริง การนำเสนอ การจำแนก การรวบรวม การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล  ผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด     
มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล
เกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับ
ระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่ง
ความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 

เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานรู้จักใฝ่เรียนรู้ สร้างวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริตใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะคุณธรรม
ค่านิยมที่เหมาะสม 
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รหัสตัวชี้วัด     
ส 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7        
ส 1.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 
ส 2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4                                 
ส 2.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3                                          
ส 3.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3                                      
ส 3.2 ป.5/1 ป.5/2   
ส 5.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3      
ส 5.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  
รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด 
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ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                              เวลา   80   ชั่วโมง    
    

ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา  ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติพุทธประวัติ                  
และสังเวชนียสถาน  พุทธสาวกพุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง  พระรัตนตรัย  หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  พุทธศาสนสุภาษิต  ความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนาสวดมนต์แผ่เมตตาและ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อแก้ปัญหาอบายมุข
และสิ่งเสพติด  ศาสนพิธี  พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ ศาสนสถาน  มารยาทของศาสนิกชน  ศาสนาพิธี
กิจกรรมใน       วันสำคัญทางศาสนาการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน  การเปลี่ยนแปลง  วัฒนธรรมตาม
กาลเวลา  และธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม มารยาทไทย และมารยาทสังคม  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ระหว่างกลุ่มคนภาคต่าง ๆ ในสังคมไทย  แหล่งข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน  บทบาทหน้าที่
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  ตามระบอบประชาธิปไตย   

บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ บทบาทของผู้บริโภคที่ดี  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภค  ธนาคาร และรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่น   

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที ่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติของประเทศไทย การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของประเทศไทย ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน ผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
แนวทางในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยมีจิตสำนึกรู้คุณค่า 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต ศึกษา ค้นคว้า การคิด การวิเคราะห์  การสรุป  การอธิบาย  การปฏิบัติ
จริง  การนำเสนอ การจำแนก การรวบรวม การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล  ผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด    
มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล
เกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับ
ระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่ง
ความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 
 เห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักในความเป็นไทย  มีความมุ่งมั่นใน              
การทำงานรู้จักใฝ่เรียนรู้  สร้างวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
คุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม 
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รหัสตัวชี้วัด     
ส 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9   
ส 1.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 
ส 2.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5      
ส 2.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3     
ส 3.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3  
ส 3.2 ป.6/1 ป.6/2        
ส 5.1 ป.6/1 ป.6/2     
ส 5.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3                    

           รวมทั้งหมด   31  ตัวชี้วัด 
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ประวัติศาสตร์ 
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ส11102 ประวัติศาสตร์  
 

รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                     เวลา   40   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติ 
และจันทรคติ คำที่แสดงช่วงเวลา เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น วิธีการสบืค้น
ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองในอดีตกับปัจจุบันที่เป็นรูปแบบและใกลต้ัว
ผู้เรียน รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีต ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน ความหมาย
และความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทยที่เป็นความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ไว้ สถานที่
สำคัญในกลุ่มประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ใกล้ตัวผู้เรียนและเห็นเป็นรูปธรรม 
 โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การเชื่อมโยง การสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ 
การเล่าเรื่อง การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง การแดสงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง มีวิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Independent Study /IS1)  มีทักษะการนำเสนอสิ ่งที ่เร ียนรู ้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ
(Independent Study /IS2)นำองค์ความรู้ไปสู ่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ (Independent Study /IS3) 
 เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีวินัยในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสา ธารณะ 
ด้วยคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส4.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
ส4/2 ป.1/1 ป.1/2 
ส4/3 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 

          รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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ส12102 ประวัติศาสตร์   
 

รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                              เวลา    40   ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะห์เกี ่ยวกับวันเวลาตามระบบสุริยคติ  และจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทิน  ที่แสดง
เหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน  การใช้คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต  วิธีการสืบค้น
เหตุการณ์ที่จัดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  วิธีการสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่ายๆ  ในเรื่อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนของประเทศในประคมอาเซียน  ประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น
หรือประเทศชาติในด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  การสร้างความเจริญรุ่งเรือง  และมั่นคงโดยสังเขป  
รวมทั้งวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย  และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 
 โดยใช้ทักษะการสังเกต  การสอบถาม  การเชื่อมโยง  เรียงลำดับ  การเล่าเร่ือง  การรวบรวมข้อมูล  
การอธิบาย  การวิเคราะห์  กี่สืบค้น  การอ่าน  การใช้เหตุผล  การนำเสนอ  มีวิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง(Independent Study /IS1)  มีทักษะการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  
หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2)นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) 
 เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน  มีวินัยในตนเอง  ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
ด้วยคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

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

          รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ส13102  ประวัติศาสตร์  
 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                            เวลา    40   ชั่วโมง 
 

 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน  วิธีการเทียบคริสต
ศักราช  กับพุทธศักราชและใช้ศักราชในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว  วิธี
สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง  สามารถใช้เส้น
เวลา  (Timeline)  ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน และในกลุ่มประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและอาณาจักรสุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์ตามลำดับ  พระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
 โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเชื ่อมโยง การอธิบาย การสำรวจ การสังเกต                 
การสอบถาม การอ่าน การฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปความ การเขียน การเล่าเรื่อง มีวิธีการค้นคว้าแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1) มีทักษะการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู ้อย่าง
เหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2)นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) 
 เห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทยมีความมุ่งมั ่นใน                    
การทำงาน มีว ิน ัยในตนเอง ใฝ ่เร ียนรู ้  ม ีความซื ่อส ัตย์ส ุจร ิต ใช ้ช ีว ิตความเป็นอยู ่อย ่างพอเพียง                                  
มีจิตสาธารณะ  ด้วยคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.3/1 ป.3/2  
ส 4/2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 
ส 4/3 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 

          รวมทั้งหมด   8  ตัวชี้วัด 
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ส14102  ประวัติศาสตร์  
 

รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                             เวลา  40   ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และ
สหัสวรรษ  เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ที่แบ่งเป็นสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ 
และสมัยประวัติศาสตร์  รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ลักษณะสำคัญ  และเกณฑ์การ
จำแนก หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใชใ้นการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นอย่างงา่ย ๆ ตัวย่างของหลักฐาน
ที่พบในท้องถิ่น  ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย  การตั้งถิ ่นฐาน และพัฒนาการของ
มนุษยชาติ  ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน
โดยสังเขป  การก่อตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย  การก่อตั้ง
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ประวัติ
และผลงานของบุคคลสำคัญและภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน การสำรวจ การวิเคราะห์ การคำนวณ การตรวจสอบข้อมูล การจำแนก การ
ตีความ  สรุปความ  และผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  
ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์     
การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะ
ชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 
              เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน รู้จักใฝ่เรียนรู้  สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ           
มีคุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม  
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 
ส 4/2 ป.4/1 ป.4/2 
ส 4/3 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 

          รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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ส15102 ประวัติศาสตร์  
 

รายวิชาพื้นฐาน               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                          เวลา   40   ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น  โดยใช้หลักฐานหลากหลายด้วยการตั้งประเด็น
คำถามทางประวัติศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องกับท้องถิ ่น  ความเป็นมาของสถานที ่สำคัญ  ความเป็นมาของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีในท้องถิ่น รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่น  การเข้ามา
และอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน  ในดินแดนสุวรรณภูมิและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยสังเขป  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติทั้งตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทยและประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนในปัจจุบันโดยสังเขป  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรีในเรื่องการสถาปนา
อาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการปกครอง
และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ภูมิปัญญาไทยในสมัย
อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 
 โดยใช้ทักษะการสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การเชื่อมโยง      
การสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ การอ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ และผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบ
แผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล
เกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับ
ระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่ง
ความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 
 เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีวินัยในตนเอง  ใฝ่เรียนรู้  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ 
ด้วยคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 
ส 4/2 ป.5/1 ป.5/2 
ส 4/3 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 

          รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
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ส16102   ประวัติศาสตร์   
 

รายวิชาพื้นฐาน                   ลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                เวลา  40   ชั่วโมง 

     ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ                           
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  สภาพ
สังคม  เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป  เชื่อมโยงเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทย  ความเป็นมาและความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ                  
การปกครองพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลสำคัญและภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ              
ที่น่าภาคภูมิใจ  ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน  การคิดที่กระจ่างชัด มีแบบแผนและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  การสืบค้น         
การสำรวจ  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การอธิบาย  การเขียนเรียงความ  การจัดทำโครงงาน                       
การจัดนิทรรศการ  การเปรียบเทียบ  การเชื่อมโยง และผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิด
และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษา
โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  
และสันติภาพโลก 
 เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นใน                 
การทำงาน มีวินัยในตนเอง  ใฝ่เรียนรู้  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ ด้วยคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1 ป.6/1 ป.6/2  
ส 4/2 ป.6/1 ป.6/2 
ส 4/3 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
                      รายวิชาพื้นฐาน 
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ความสำคัญของสุขศึกษาและพลศึกษา 

 สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  
ทางสังคม  และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะเกี่ยวโยง
กับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มี
เจตคติ   คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะ
ส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพ่ือ
การดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชน
ให้ยั่งยืน 

สุขศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ             
การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  

เพศวิถีศึกษา  การเรียนรู้เกี่ยวกับเพศที่ครอบคลุมพัฒนาการทางร่างกายจิตใจ การทำงาน
ของสรีระ และการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติค่านิยมสัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ มิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อวิถีชีวิตทางเพศ เป็นกระบวนการพัฒนาทั้งด้านความรู้ความคิดทัศนคติอารมณ์
และทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคคล ที่ช่วยให้สามารถเลือกดำเนินชีวิตทางเพศอย่างเป็นสุขและปลอดภัย 
สามารถพัฒนาและดำรงความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความรับผิดชอบและสมดุล 

พลศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกมและ
กีฬา  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้ง
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและกีฬา  

สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาประกอบด้วย 

• การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการ
ทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

• ชีวิตและครอบครัว  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื ่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  เพศวิถีศึกษาการสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน สุขปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการดำเนินชีวิต 

• การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  ผู้เรียนได้
เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล 
และประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และข้อตกลง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



  

  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World Class Standard School 
 

101 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย   และกีฬา    และความมีน้ำใจนักกีฬา 

• การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ  และการป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

• ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง
ต่างๆ   ทัง้ความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด  รวมถึง
แนวทางในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

สาระท่ี  1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

สาระท่ี  2      ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศวิถีศึกษา และมีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต 

สาระท่ี  3  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง

สม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน   และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี  4      การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกัน

โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

สาระท่ี  5      ความปลอดภัยในชีวิต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา 

สารเสพติด และความรุนแรง  
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คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 

• มีความรู้  และเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

• มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน  การพักผ่อนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทุก
ส่วนของร่างกาย  การเล่นและการออกกำลังกาย 

• ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การใช้สารเสพติด  การล่วงละเมิดทางเพศและ
รู้จักปฏิเสธในเรื่องที่ไม่เหมาะสม 

• ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ  มีทักษะ  การ
เคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพ  และเกม  ได้อย่างสนุกสนาน  และปลอดภัย 

• มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเล่น  ของใช้  ที่มีผลดีต่อสุขภาพ  หลีกเลี่ยงและ
ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุได้ 

• ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์  และปัญหาสุขภาพ 

• ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบข้อตกลง  คำแนะนำ  และข้ันตอนต่างๆ  และให้ความร่วมมือ
กับผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจจนงานประสบความสำเร็จ 

• ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืนในการเล่นเป็นกลุ่ม 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

• เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทำงานของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  และรู้จักดูแล
อวัยวะที่สำคัญของระบบนั้น ๆ 

• เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  แรงขับทางเพศ
ของชายหญิง  เมื่อย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นและวัยรุ่น  เพศวิถีศึกษา สามารถปรับตัวและจัดการได้อย่าง
เหมาะสม 

• เข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่น  และเป็นสุข 

• ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได้ถูกต้องเหมาะสม 

• ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  
ความรุนแรง  สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ 

• มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 
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• รู้หลักการเคลื ่อนไหวและสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเล่น
พื้นเมือง  กีฬาไทย  กีฬาสากลได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ำใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  
กติกา  สิทธิ  และหน้าที่ของตนเอง  จนงานสำเร็จลุล่วง 

• วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ได้ตามความเหมาะสมและความต้องการเป็นประจำ 

• จัดการกับอารมณ์  ความเครียด  และปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

• มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ 
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พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                       เวลา   80  ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สามารถบอกลักษณะหน้าที่
ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง 
อวัยวะในช่องปาก ลิ้น ฟัน เหงือก สามารถดูแลรักษาอวัยวะภายนอกให้ถูกสุขลักษณะ เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ครอบครัว เข้าใจในเรื่องเพศศึกษาและทักษะในการดำเนินชีวิต ความรู้  ความเข้าใจในเรื่อง
สมาชิกในครอบครัว ความรัก และการสร้างความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่ชื่นชอบและความ
ภาคภูมิใจ เกี่ยวกับจุดเด่น    จุดด้อยของตนเอง บอกลักษณะความแตกต่างของเพศชาย เพศหญิง ร่างกาย 
อารมณ์ ลักษณะนิสัย มีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกมกีฬาของกลุ่มประเทศอาเซียน 
รู้จักธรรมชาติของการเคลื่อนไหวทางกายในชีวิตประจำวัน แบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และเกมเบ็ดเตล็ด กฎ 
กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด และอ่านข่าวสารสุขภาพอาเซียน สามารถปฏิบัติตามหลักสุข
บัญญัติแห่งชาติ บอกลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง เช่น ปวดศีรษะ ตัวร้อน มีน้ำมูก ปวดท้อง 
ผื่นคัน ฟกช้ำ รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน อันตราย
จากการเล่น เข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกัน 
 โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1)  มี
ทักษะการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2)    

เห็นคุณค่าของตนเองและ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน  ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถป้องกันและ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาเสพติดและความรุนแรง 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 พ 1.1 ป.1/1 ป.1/2   

พ 2.1 ป.1/1 ป.1/2. ป.1/3    
พ 3.1 ป.1/1 ป.1/2   

           พ 3.2 ป.1/1 ป.1/2  
พ 4.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3              
พ 5.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3             
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด  
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 พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                         เวลา   80   ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย 
อันมีสมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด กระเพาะอาหาร ลำไส้ การดูแลรักษาอวัยวะภายใน ระมัดระวังการกระแทก 
การออกกำลังกาย การกินอาหาร ชื่ออาหารประจำชาติอาเซียน ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย 
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวตนเอง บอกความสำคัญของเพื่อน มีความเข้าใจลักษณะและ
วิธีการเคลื่อนไหวร่างกาย แบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่ การวิ่งตามทิศทางที่กำหนด และแบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ เช่น เล่นเกมเบ็ดเตล็ดของกลุ่มประเทศอาเซียนและเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย ที่วิธีเล่นอาศัยการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น แบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ เข้าใจทักษะในการเคลื่อนไหว การออก
กำลังกาย การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน บอกประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเล่นเกม ลักษณะของการมีสุขภาพดี ร่างกาย
แข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความสุข มีความปลอดภัย เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ระบุของเล่นของใช้ที่มี
ผลเสียต่อสุขภาพ วิธีป้องกัน  การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากของมีคม แมลงสัตว์กัดต่อย หกล้ม รู้วิธีปฏิบัติตน
เมื่อเจ็บป่วย การป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง อุบัติเหตุทางน้ำและทางบก สาเหตุที่เกิดและวิธีป้องกัน รู้
ชื่อยาสามัญประจำบ้าน การใช้ตามความจำเป็น ระบุโทษของสารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว สัญลักษณ์
และป้ายเตือน  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย อันตรายและการป้องกันอัคคีภัย อุบัติเหตุ การใช้ยาเสพติดและ
พฤติกรรมความรุนแรง 

โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1)  มี
ทักษะการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2)    
 เห็นคุณค่าและเข้าใจในธรรมชาติของการเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์เห็นความสำคัญของ
ตนเองและครอบครัว ชื่นชมสุนทรียภาพของการกีฬา เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  
 

รหัสตัวชี้วัด 
             พ 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3                              

  พ 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4  
             พ 3.1 ป.2/1 ป.2/2                                      

  พ 3.2  ป.2/1 ป.2/2   
             พ 4.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5   
             พ 5.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2./3 ป.2/4 ป.2/5           

  รวมทั้งหมด   21   ตัวชี้วัด 
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พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

รายวิชาพื้นฐาน                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                        เวลา   80   ชั่วโมง 

 ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ที ่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ลักษณะ

รูปร่าง น้ำหนัก ส่วนสูง เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต อาหาร 

การออกกำลังกาย การพักผ่อน ความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง  การส ร้าง

สัมพันธภาพ  ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ  

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง กิจกรรมทางกายที่ใช้

ทักษะ  การเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ทางเลือกออกกำลังกาย  การละเล่น

พื้นเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียน และเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัดของแต่ละบุคคล 

ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย การเล่นเกม การละเล่นพื้นเมือง เข้าใจทักษะการ

เคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาไทยและสากล มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน การติดต่อและวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค อาหารหลัก 5 หมู่ การเลือก

กินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  ประโยชน์ของอาหารอาเซียน  การแปรงฟัน การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในบ้าน โรงเรียน และการ

เดินทาง การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายและอุบัติเหตุ วิธีปฐมพยาบาล

เมื่อบาดเจ็บจากการเล่น 
 โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1)        
มีทักษะการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2)    
 เห็นคุณค่าและเข้าใจในธรรมชาติของการเจริญเติบโต พัฒนาการของมนุษย์ เห็นความสำคัญ           
ของครอบครัว เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
อุบัติเหตุ การใช้ยาเสพติดและพฤติกรรมความรุนแรง 

รหัสตัวชี้วัด   
พ 1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3      
พ 2.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3    
พ 3.1 ป.3/1 ป.3/2 

           พ 3.2 ป.3/1 ป.3/2    
พ 4.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5   
พ 5.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3       
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4            เวลา   80   ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย สามารถบอก

ความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เข้าใจธรรมชาติ

ของการเจริญเติบโต พัฒนาการของมนุษย์เพศวิถีศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภั ณฑ์

สุขภาพของประเทศในกลุ่มอาเซียน วิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตาม

วัฒนธรรมไทย สามารถ   มีทักษะวิธีปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเร่ืองเพศ ทักษะการ

เคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ   กายบริหารท่ามือ

เปล่าประกอบจังหวะ เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด เข้าใจลักษณะการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย 

การเล่นกีฬาไทยและสากล  การออกกำลังกาย เล่นเกมและกีฬาที่ตนเองชอบ การละเล่นพื้นเมืองของกลุ่ม

ประเทศอาเซียน  การวิเคราะห์ผลการพัฒนาการของตนเองตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู ้ อ่ืน 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ รู้และเข้าใจฉลาก

อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื ่อการเลือกบริโภค ปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ตามผลการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย  การใช้ยาอย่างถูกวิธี รู้และเข้าใจวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใชย้า

ผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา อธิบายถึงผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุราที่มี

ผลต่อสุขภาพและการป้องกัน 
 โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล การอธิบาย การ
อภิปราย การเปรียบเทียบ เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู ้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ 
 เห็นคุณค่าและ เห็นความสำคัญของครอบครัว มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา          
มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถ
ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และพฤติกรรมรุนแรง 
 

รหัสตัวชี้วัด   
พ 1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3           พ 3.2 ป.4/1 ป.4/2 
พ 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3     พ 4.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 4/4    
พ 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4     พ 5.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3             
รวมทั้งหมด   19  ตัวชี้วัด  
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พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                 เวลา  80   ชั่วโมง 

การศึกษาระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ วิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ  การเปลี่ยนแปลงทางเพศ เพศวิถีศึกษา และปฏิบัติได้เหมาะสม  ความเข้าใจ
ลักษณะครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์   การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน เข้าใจทักษะในการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาไทย
และสากล       การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานและควบคุมตนเอง ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด 
เกมนำไปสู่กีฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด การรับแรง การใช้แรงและความสมดุล ทักษะ
กลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม 
หลักการและกิจกรรมนันทนาการ   การเล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจ           การประยุกต์วิธี
ปฏิบัติในการเล่นกีฬาอย่างหลากหลายและ  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา กฎ กติกาในการเล่นกีฬา วิธีรุกและวิธี
ป้องกันในการเล่นกีฬาไทยและสากล  สิทธิและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมกีฬา ความสำคัญ
ของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ แหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ วิเคราะห์สื่อโฆษณา
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การปฏิบัติตนในการ
ป้องกันโรค  การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้สารเสพติด  ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา และหลีกเลี่ยงต่อสารเสพติด การปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจาก
การเล่นกีฬา   สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้สารเสพติดและความ
รุนแรง 
 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล การอธิบาย              
การอภิปราย การเปรียบเทียบ เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู้                     
มีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการเจริญเติบโต พัฒนาการของมนุษย์ เห็นคุณค่าของตนเองและครอบครัว มีวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ  

รหัสตัวชี้วัด  
พ 1.1 ป.5/1 ป.5/2                                       พ 4.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5     
พ 2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3            พ 5.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 
พ 3.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6    
พ 3.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4           
รวมทั้งหมด   25   ตัวชี้วัด  
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พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                   เวลา  80  ชั่วโมง 
 

 วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบสืบพันธุ์ การสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับผู้อื่น ปัจจัยที่ช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จ เพศวิถีศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงที่
นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เข้าใจทักษะในการเคลื่อนไหว การ
ออกกำลังกาย การเล่นกีฬาไทยและสากล  การเคลื่อนไหวแบบผลัดในลักษณะผสมผสานแบบอยู่กับที่และ
เคลื่อนไหวโดยการใช้อุปกรณ์ประกอบ  การเคลื่อนไหวประกอบเพลง การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การ
ใช้แรง และความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นเกม กีฬาและนำผลมาปรับปรุง เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติ
ของตนเองและผู้อ่ืน     ในการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม ความแตกต่างและ
ความเหมือนของกีฬาพื้นบ้านของประเทศในกลุ่มอาเซียนการนำหลักการและความรู้ไปใช้ศึกษาหาความรู้ 
ประโยชน์และหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย  การเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ การ
เล่นเกม  การพัฒนาทักษะการวางแผน การเล่นกีฬาประเภททีมและบุคคลที่ชื่นชอบ ปฏิบัติตามกฎ กติกาใน
การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธีการรุก การป้องกันในการเล่นกีฬา รู้และเข้าใจการสร้างความสามัคคีและ
ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของ
โรค การผลิตวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มอาเซียนและแนวทางป้องกันโรคติดต่อที่พบในประเทศไทย ความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม สามารถเสริมสร้างและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม การปฏิบัติตนเพื่อ
ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู ้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด
สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้สารเสพติดและความรุนแรง 
 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล การอธิบาย              
การอภิปราย การเปรียบเทียบ เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู้                     
มีความสามารถในการตัดสินใจ 
 เห็นคุณค่าของการเจริญเติบโต พัฒนาการของมนุษย์ เห็นคุณค่าของตนเองและครอบครัว มีวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา         
เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ  

รหัสตัวชี้วัด  
พ 1.1 ป.6/1 ป.6/2             
พ 2.1 ป.6/1 ป.6/2        
พ 3.1 ป.6/1ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5    
พ 3.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6   
พ 4.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4  
พ 5.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3    
รวมทั้งหมด   22   ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                      รายวิชาพื้นฐาน 
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ความสำคัญของศิลปะ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการ
นำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมม่ันในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพได้ 
 กลุ่มสาะการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ 
เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ 
ประกอบด้วยสระสำคัญ คือ 
 ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนำเสนอ
ผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค 
วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ดนตรี มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบ
ต่างๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เช้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 
 นาฏศิลป์ มีความรู ้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์  ใช้ศัพท์เบื ้องต้นทางนาฎศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้ นาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม       
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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 มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
สาระท่ี 2 ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู ้ส ึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื ่นชม และประยุกต์ใช ้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ 3.1 เข ้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป ์อย ่างสร ้างสรรค ์ ว ิ เคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาด
ภาพระบายสี โดยใช้เส้น ร ูปร่าง ร ูปทรง สี และพื ้นผิว ภาพปะติด และงานปั้น          
งานโครงสร้างเคลื ่อนไหวอย่างง ่ายๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู ้ส ึกจากเรื ่องราว 
เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการ
ในการปรับปรุงงานของตนเอง 

- รู้และเข้าใจความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

- รู ้และเข้าใจแหล่งกำเนิดเส ียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที ่ คว ามหมาย 
ความสำคัญของบทเพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ 
เคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับบทเพลง อ่าน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและ
เคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน 

- รู ้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ ่น มีความขื ่นชอบ เห็นความสำคัญและ
ประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

- สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลง
ตามรูปแบบนาฏศิลป์ มีมารยาทในการชมการแสดง รู ้หน้าที ่ของผู ้แสดงและผู้ ชม          
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รู ้ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีว ิตประจำวัน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงที่
เหมาะสมกับวัย 

- รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจใน
การละเล่นพื้นบ้าน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชวีิต
ของคนไทย บอกลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความสำคัญของ
การแสดงนาฏศิลป์ได้ 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
- รู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ

อุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่ว น
ความสมดุล น้ำหนัก แสงเงา ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ เช่น งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ 
รวมทั ้งสามารถสร้างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื ่อถ่ายทอดความคิด
จินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน เข้าใจปัญหา
ในการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการลด และเพิ่มในงานปั้น การสื่อความหมายในงาน
ทัศนศิลป์ของตน รู ้ว ิธีการปรับปรุงานให้ดีขึ ้น ตลอดจนรู ้และเข้าใจคุณค่ าของงาน
ทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

- รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ 
ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้ าที่ รู ้ถึงการ
เคลื่อนที่ขึ ้น-ลง ของทำนองเพลง องค์ประกอบเครื่องดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง 
ประโยค และอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ร้อง และบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย  
ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน๊ตไทยและสากลในรูปแบบต่างๆ   
รู ้ลักษณะของผู ้ที ่จะเล่นดนตรีได้ดี แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับองค์ประกอบดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงที่ฟัง สามารถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์
และการเล่าเรื่อง 

- รู ้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมต่างๆ เรื ่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี         
รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ 
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- รู ้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่าทาง นาฏยศัพท์พื ้นฐาน 
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่ายๆ ถ่ายทอดลีลาหรือ
อารมณ์ และสามารถออกแบบเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่ายๆ 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่ งที่ประสบในชีวิตประจำวัน 
แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องาน
นาฏศิลป์ 

- รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบ
การแสดงประเภทต่างๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะท้อนวัฒนธรรม
ประเพณี เห็นคุณค่าการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
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ศ 11101  ศิลปะ  
 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1               เวลา  40  ชั่วโมง       
 

      รูปร่าง  ลักษณะ  ขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัว  ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว การใช้วัสดุอุปกรณ์ ดินเหนียว ดินน้ำมัน ดินสอสี พู่กัน กระดาษ สี สีน้ำมัน สร้าง
งานทัศนศิลป์  ทดลองการใช้สีน้ำโปสเตอร์ สีเทียน สีจากธรรมชาติ ที่มีในท้องถิ่น การวดภาพระบายสี
ตามความรู้สึกของตนเอง  การระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน การกำเนิดของเสียง  ลักษณะของ
เสียงดังเบาและความช้าเร็วของจังหวะ  การท่องบทกลอน  การร้องเพลง การเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี 
การเคาะจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบเพลง การบอกเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บทเพลงกล่อมเด็ก 
บทเพลงประกอบการละเล่น การเล่า  การระบุที่มาของบทเพลง และความน่าสนใจของบทเพลงใน
ท้องถิ่น และอาเซียน การเลียนแบบ  การเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆของธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของ 
      การแสดงท่าทางง่ายๆ  โดยใช้ภาษาท่า  การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ การ
เป็นผู้ชมที่ดี การระบุ การบอก  การเล่า การละเล่นของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์ การเห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย การชื่นชม
และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
      โดยใช้การะบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้น ทักษะปฏิบัติ การฟัง การดู การพูดอภิปราย 
แสดงความคิดเห็น กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์
ในการสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม  เพื่อแสดงออกถึงความงาม  ความประณีต  สะท้อน  วัฒนธรรม  
ประเพณี      ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยสากล การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อสื่อความคิด 
จินตนาการ  ความรู้สึกประทับใจ และมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจ โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1) 
มีทักษะการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ( Independent Study /IS2) นำ
องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study 
/IS3) มีความรู้ความเข้าใจสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   
มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต่อการต้านทุจริต เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
     เห็นคุณค่าของงานศิลปะ  ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันดนตรีไทยและสากล  และนาฏศลิป์  
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง       
มีจิตสาธารณะ  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
         มีความรู้ความเข้าใจสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม       
มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต Strong/ จิตพอเพียงต่อการต้านทุจริต เป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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รหัสตัวชี้วัด  

ศ 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4ป.1/5          
ศ 1.2 ป.1/1       

  ศ 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4ป.1/5          
ศ 2.2 ป.1/1 ป.1/2      

   ศ 3.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3                          
ศ 3.2 ป.1/1 ป.1/2   

     รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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ศ 12101  ศิลปะ 
    

รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        เวลา  40  ชั่วโมง   
 

     รูปร่าง  รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทัศนธาตุและงานทัศนศิลป์  เรื่องเส้น สี 
รูปร่าง และรูปทรง  เร่ืองราว การเลือก สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้เส้น เช่น งานวาด งานปั้น และ
งานพิมพ์ภาพ  รูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว การฝึกทักษะการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  การสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 3 มิติ  การสร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  การวาดภาพ  เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัว    ของตนเองและเพื่อนบ้าน  การบอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจำวัน  การอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในอาเซียน โดยเน้นถึงวิธีการสร้าง
งานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
     แหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน คุณสมบัติของเสียงสูงต่ำ – ดังเบา ยาวสั้นของดนตรีสิ่งต่าง ๆ ที่
ก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน  ลักษณะของเสียงดังเบาและความช้าเร็วของจังหวะ ความเกี่ยวข้องของ
เพลง  การเคาะจังหวะหรือการเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง การร้องเพลงที่
เหมาะสมกับวัย 
      ความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ ความสัมพันธ์ของเสียงร้องเสียง             
เครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น  มารยาทในการชมการแสดง  การเล่น  การละเล่น การเคลื่อนไหวขณะอยู่
กับที่และการเคลื่อนที่อย่างมีรูปแบบ  การเคลื่อนไหวทีสะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ ท่าทาง 
เพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด ท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
ประกอบจังหวะ  การแสดงและการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีของท้องถิ่น  การละเล่นพื้นบ้าน การ
เชื ่อมโยงการละเล่นพื ้นบ้านกับการดำรงชีวิตของคนไทย การระบุสิ ่งที ่ชื ่นชอบและภาคภูมิใจใน
การละเล่นพื้นบ้าน 
     โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การสืบค้น ทักษะปฏิบัติ การฟัง การดู การพูดอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น  กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ในการ
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีตสะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึกประทับใจ
โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study /IS1)  มีทักษะ
การนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ ( Independent Study /IS2) นำองค์
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study 
/IS3) ) มีความรู้ความเข้าใจสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต่อการต้านทุจริต เป็นพลเมืองที่มี ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  
          เห็นคุณค่าของงานศิลปะ ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันดนตรีไทยและสากล และนาฏศิลป์ 
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง              
มีจิตสาธารณะ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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รหัสตัวชี้วัด    

ศ 1.1 ป.2/1ป.2/2ป.2/3ป.2/4ป.2/5ป.2/6ป.2/7ป.2/8  
ศ 1.2 ป.2/1 ป.2/2  

     ศ 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5     
ศ 2.2 ป.2/1 ป.2/2    

     ศ 3.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5    
ศ 3.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3                       
รวมทั้งหมด  25   ตัวชี้วัด  
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ศ 13101  ศิลปะ  
 

รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                              เวลา  40  ชั่วโมง    
    

     รูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเมื่อ
ชมงานทัศนศิลป์  การบรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์  เทคนิคและวัสดุ  อุปกรณ์
การจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  โดยเน้นเรื่อง  เส้น  สี  
รูปร่าง  รูปทรง  และพื้นผิว  ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น  การวาดภาพ  การ
ระบายสีสิ่งของรอบตัว  การถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิ ตจริง  โดยใช้เส้น  รูปร่าง  
รูปทรง  สี  และพื้นผิว  การระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  การระบุ
และการจัดกลุ่มของภาพตามทัศนาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้นๆ  การบรรยายลักษณะรูปร่างรูปทรงใน
งานการออกแบบสิ่งต่างๆ  ที่มีในบ้านและโรงเรียน  การเล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น และใน
อาเซียน การอธิบายเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
      รูปร่างลักษณะเครื่องดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน  ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของ
ดนตรีในท้องถิ่น  ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นใช้รูปภาพ
หรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ การบอกบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน การขับร้องและ
บรรเลงดนตรีง่าย ๆ การเคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อ่ืน การนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาสต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
      รำวงมาตรฐาน เพลงพระราชนิพนธ์ สถานการณ์สั้น ๆ สถานการณ์ที่กำหนด การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ การเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม การมีส่วนรว่ม
ในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย การบอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิต ประจำวัน การ
เล่าการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่น และในอาเซียน  การระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์
ของการแสดงนาฏศิลป์ การอธิบายความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 
      โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้น ทักษะปฏิบัติ การฟัง การดู การพูดอภิปราย  แสดง
ความคิดเห็น กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ในการ
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสม  เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี            
ภูมีปัญญาไทยและสากล การแสดงออกตามจินตนาการเพื ่อสื ่อความคิด จินตนาการ ความรู ้สึก
ประทับใจ โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Independent Study 
/IS1)  มีทักษะการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ ( Independent Study 
/ IS2) นำองค ์ความร ู ้ ไปส ู ่การปฏิบ ัต ิ  หร ือนำไปใช ้ให ้ เก ิดประโยชน์ต ่อส ังคมและสาธารณะ 
(Independent Study /IS3) )  มีความรู้ความเข้าใจสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต่อการต้านทุจริต เป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นคุณค่าของ 
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งานศิลปะ ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันดนตรีไทยสากล และนาฏศิลป์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 

รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7 ป.3/8 ป.3/9 ป.3/10   
ศ 1.2 ป.3/1 ป.3/2      
ศ 2.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป3/7  
ศ 2.2 ป.3/1 ป.3/2      
ศ 3.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5   
ศ 3.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3    
รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด 
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ศ 14101  ศิลปะ 
    

รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                        เวลา   80   ชั่วโมง     
   

      รูปลักษณะของรูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติ  สิ ่งแวดล้อม  และงานทัศนศิลป์  ถ่ายทอด
ความคิด  ความรู้สึก ความรู้สึก ความประทับใจผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น อิทธิพลของ
สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น ทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง 
รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่ว่าง ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพงานวาดภาพ
ระบายสี การบรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น เร่ืองการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักแสงเงาในภาพ และ
งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นถ่ายทอด
ความรู ้สึกและจินตนาการ การเลือกใช้วรรณะสีเพื ่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึกในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 
      โครงสร้างของบทเพลง ความหมาย  ประเภทของเครื่องดนตรี ทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้นลงของ
ทำนอง  รูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  
การสืบทอดงานทางดนตรีที ่เกี ่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลง
ท้องถิ่น และในอาเซียน 
      ทักษะพื ้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ ใช ้สื ่อความหมาย อารมณ์ หลักและวิธ ีการ
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวในจังหวะต่างๆตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ รำวง
มาตรฐาน ระบำ สิ่งที่ชื ่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร 
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์  หรือชุดการแสดง ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ถ่ายทอดเรื่องราว  
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
     โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้น ทักษะปฏิบัติ การฟัง การดู การพูดอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น  กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุ อุปกรณ์ใน
การสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี              
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อสื่อความคิด จินตนาการ 
ความรู้สึกประทับใจ  มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ใช้ภาษา
เขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน  ตระหนัก เห็น
ความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก (เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะ
ชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก)           
มีความรู้ความเข้าใจสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต่อการต้านทุจริต   เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
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      เห็นคุณค่าของงานศิลปะ  ดนตรีที ่มาจากวัฒนธรรมที ่ต่างกันดนตรีไทยและสากล  และ
นาฏศิลป์  ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่
อย่างพอเพียง        มีจิตสาธารณะ  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด    

                 ศ 1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 ป.4/9   
ศ 1.2 ป.4/1ป.4/2    

            ศ 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7    
ศ 2.2 ป.4/1 ป.4/2     

           ศ 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5     
      ศ 3.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4   

          รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด 
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ศ 15101  ศิลปะ 
    

รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          เวลา   80   ชั่วโมง       
 

     จังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ สื่อ
ความคิด จินตนาการ ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่
ต่างกัน ใช้ความรู้ เทคนิค วิธีการและวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆจากแหล่งการเรียนรู้หรือนิทรรศการ 
งานปั้นจากดินน้ำมันหรือดินเหนียว งานพิมพ์ภาพโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการศิลปะและการจัดวาง
ตำแหน่งของสิ่งต่างๆในภาพ 
    จังหวะ ทำนอง องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ ลักษณะของเสียงขับร้องและ
เครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ การอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทย ดนตรีสากล 5 ระดับ เสียง เพลงไทย  เพลง
สากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถามตอบ  ใช้เครื่อง
ดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง ร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ 
    ความรู้พื ้นฐานทางนาฏศิลป์ การบรรยายองค์ประกอบของนาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่าทาง
ประกอบเพลงหรือเรื ่องราวตามความคิด องค์ประกอบของละคร บอกที่มาของการแสดงนาฏศิลป์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง 
    โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้น ทักษะปฏิบัติ การฟัง การดู การพูดอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุ อุปกรณ์ในการ
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย อาเซียน และสากล การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อสื่อความคิด 
จินตนาการ ความรู้สึกประทับใจ มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน 
ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถ
สร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และ
สันติภาพโลก) มีความรู้ความเข้าใจสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต่อการต้านทุจริต เป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
    เห็นคุณค่าของงานศิลปะ ดนตรีที่มาจาวัฒนธรรมที่ต่างกันดนตรีไทยและสากล และนาฏศิลป์ 
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง                
มีจิตสาธารณะ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7     
ศ 1.2 ป.5/1 ป.5/2 
ศ 2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7     
ศ 2.2 ป.5/1 ป.5/2 
ศ 3.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6              
ศ 3.2 ป.5/1 ป.5/2  
รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด 
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ศ 16101  ศิลปะ    
 

รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             เวลา   80    ชั่วโมง   
 

           ศึกษา  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  สื่อความคิด  ถ่ายทอดจินตนาการ  ใช้สีตรงข้าม  แสงเงา
น้ำหนักงานปั้น รูปแบบเทคนิค  และวิธีการต่างๆ  แสดงเป็นแผนผัง  ภาพประกอบ  หลักการจัดขนาด  
สัดส่วน   ความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์  จากรูปแบบ  2  มิติ  เป็น  3  มิติ  บทบาทของงาน
ศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม  อิทธิพลของความเชื่อ  ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
      องค์ประกอบดนตรี  เพลงที่ฟังและศัพท์สังคีต  จำแนกประเภทเคร่ืองดนตรี  และเครื่องดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ  อ่าน  เขียนโน้ตไทยและโน้ตสากล  ร้องเพลง  ด้นสดรูปแบบจังหวะและ
ทำนอง      ด้วยเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ  สืบทอดดนตรีไทย  การ
จำแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น และในอาเซียน 
     พื้นฐานความรู้  ความเข้าใจ  นาฏศิลป์เบื้องต้น  การแสดงออกอย่างอิสระในการประดิษฐ์
ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่น  การแสดงนาฏศิลป์และละครสร้างสรรค์การ
ใช้เรื่อง   แต่ง  จินตนาการ  ประสบการณ์  ละครสร้างสรรค์  ระบำ  ฟ้อน  รำวงมาตรฐาน  ใช้หลัก
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์  การบอกความหมาย  ความเป็นมา  ความสำคัญ  ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
แสดงหรือการชม    การแสดงนาฏศิลป์  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการถ่ายทอดลีลา  อารมณ์  สิ่งที่
มีความสำคัญต่อ       การแสดงนาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการ
แสดงนาฏศิลป์และละคร 
     โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้น ทักษะปฏิบัติ การฟัง การดู การพูดอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุ อุปกรณ์ในการ
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อสื่อความคิด จินตนาการ 
ความรู้สึกประทับใจ     มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ      
ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน ตระหนัก 
เห็นความสำคัญของปัญหา           ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก (เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถ
สร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และ
สันติภาพโลก 
     เห็นคุณค่าของงานศิลปะ  ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันดนตรีไทยและสากล  และนาฏศลิป์  
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง        
มีจิตสาธารณะ  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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รหัสตัวชี้วัด   
ศ 1.1 ป.6/1 ป.6/2,ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7  
ศ 1.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 

      ศ 2.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5,ป.6/6          
ศ 2.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 

      ศ 3.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6         
      ศ 3.2 ป.6/1 ป.6/2    
     รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
                      รายวิชาพื้นฐาน 
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ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ       
มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการ
ดำรงชีวิต และการอาชีพ มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทย
และสากล            เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ            
มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้ 
 - การดำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือตนเอง 
ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
ในใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 - การอาชีพ เป็นสาระที่เกี ่ยวข้องกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ เห็นความสำคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงและ
ครอบครัว 
สาระที่ 2 การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

- เข้าใจการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำงาน มีล ักษณะนิสัยการทำงานที่
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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- เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
ถูกวิธี เลือกใช้สิ ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
- เข้าใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการทำงาน

ร่วมกัน ทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลั กษณะนิสัยการทำงานที่ขยัน 
อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมีจิตสำนึกในการใช้น้ำ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
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ง11101  การงานอาชีพ  

 

รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                            เวลา   40   ชั่วโมง       
 

 ศึกษา  ฝึกฝนการทำงานช่วยเหลือตนเอง  เก่ียวกับการแต่งกาย  การเก็บของใช้  การหยิบจับ และ
ใช้ของใช้ส่วนตัว การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการบำรุงรักษาต้นไม้  การ
พับกระดาษเป็นของเล่น   
 โดยใช้กระบวนการทำงาน  การสังเกต  การฝึกปฏิบัติ และการแสวงหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ  มีความคิดสร้างสรรค์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี  มีทักษะในการใช้มือ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการ
ทำงานอย่างปลอดภัย  สามารถทำงานตามขั้นตอนกระบวนการทำงาน โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1) มีทักษะการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  
หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2)นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3)  

สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้าง
ขึ้นมีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  รักการทำงาน  ทำงานด้วยความ
กระตือรือร้น  และตรงเวลา  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด    
ง1.1   ป 1/1 ป 1/2  ป 1/3      
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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ง12101  การงานอาชีพ   
 
 

รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                           เวลา    40    ชั่วโมง       
 

 ศึกษา  ฝึกฝนการทำงานช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  ตามบทบาทและหน้าที่ของสมาชกิในบา้น  
ด้วยการจัดวางสิ่งของ  การเก็บเสื้อผ้าและรองเท้า  การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร การกวาดบ้าน  
การล้างจาน  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงาน  การเพาะเมล็ด  การดูแลแปลงเพาะกล้า  
การทำของเล่น  และการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว  ลักษณะและประโยชน์ของสิ่งของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจำวนั 
 โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  การสังเกต  การฝึกปฏิบัติ  การอภิปราย และ     
การแสวงหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถถ่ายทอดความคิดและสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ได้ดี  มีทักษะในการใช้มือ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน  ประหยัด โดยใช้
วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง(Independent Study /IS1)  มีทักษะการนำเสนอ
สิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ( Independent Study /IS2)นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) 

เห็นคุณค่าของการทำงาน  มีลักษณะความคิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นขั้นตอน  ถูกวิธี และปลอดภยั  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  ทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้  มีการปรับปรุงการทำงาน  สามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในชีวิตประจำวัน  รักการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และมี
ลักษณะนิสัยการทำงานที่เหมาะสม  มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อ
สังคม ในการต่อต้านการทุจริต 
 

รหัสตัวชี้วัด   
ง 1.1 ป.2/1 ป.2/2  ป.2/3      
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด   
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ง13101  การงานอาชีพ  
 

รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                  เวลา   40  ชั่วโมง   
     

ศึกษา  ฝึกฝนการทำงานช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม  ในการเลือกใช้เสื้อผ้า  และการ
ดูแลรักษาเสื้อผ้า  การทำความสะอาดบ้าน  การทำความสะอาดและตกแต่งห้องเรียน  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือในการทำงานต่าง ๆ  การปลูกพืชผักสวนครัว  การบำรุงรักษาของเล่น  การซ่อมแซมของใช้
ส่วนตัว  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆโดยใช้วัสดุ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  การสร้างของเล่น หรือ
ของใช้อย่าง 
 โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ 
และการแสวงหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถทำงานตามขั้นตอนกระบวนการ
ทำงาน  มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือ ตรงกับลักษณะงาน  มีความสามารถในการ
จัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ  ถ่ายทอดความคิดและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้  โดยใช้ วิธีการ
ค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1)  มีทักษะการนำเสนอสิ่งที่
เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2) นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) 

เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการทำงาน  ของแหล่งข้อมูลใกล้ตัว  มีความคิดสร้างสรรค์  ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างรู้หน้าที่  มีการปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอ  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน 
ในชีวิตประจำวัน  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน
ที่เหมาะสม  รักการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 
 

รหัสตัวชี้วัด   
ง1.1   ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3   
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด   
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ง 14101  การงานอาชีพ  4 
 

รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                              เวลา  40   ชั่วโมง 
 
       

   การทำงาน  การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ และกระเปา๋นักเรียน    
การปลูกไม้ดอก หรือไม้ประดับ  การซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง
จากใบตอง และกระดาษ  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว  มารยาทในการต้อนรับบิดามารดา หรอืผู้ปกครอง ใน
โอกาสต่าง ๆ  มารยาทในการรบัประทานอาหาร  การใช้ห้องเรียน ห้องน้ำและห้องส้วม  ความหมาย และ
ความสำคัญของอาชีพในท้องถิน่       
    โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึก
ปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถทำงานได้
ตามขั้นตอนกระบวนการทำงานจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  สามารถอธิบายเหตุผลในการทำงานให้บ รรลุ
เป้าหมาย  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพในท้องถิ่น  โดยผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มี
แบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอด
ความคิดในการเขียนรายงานผลงาน ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเก่ียวกับโลก
ศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวฒุิภาวะ
ของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขใน
อาเซียน  และสันติภาพโลก 

เห็นคุณค่าของการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างรู้หน้าที่  มีมารยาทในการทำงาน  ปรับปรุง
การทำงานอยู่เสมอสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้  ในการทำงาน และในชีวิต ประจำวัน  มี
จิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยี ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ลักษณะนิสัยการทำงานที่เหมาะสม  รักการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานและอาชีพสุจริต  นำความรู้   
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน  ในชีวิตประจำวัน  และมีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 
 

รหัสตัวชี้วัด   
ง1.1 ป.4/1 ป.4/2  ป.4/3 ป.4/4      

 ง2.1 ป.4/1    
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด  
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ง15101  การงานอาชีพ   
 

รายวิชาพื้นฐาน                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                             เวลา    40   ชั่วโมง  
 

    ขั้นตอนการทำงาน  การทำความสะอาด    จัดเก็บและดูแลรักษา เสื้อผ้า  การปลูกพืช  การทำ
บัญชีครัวเรือน  การจัดการในการจัดโต๊ะอาหาร ตู้อาหาร ตู้เย็น และห้องครัว  การทำความสะอาดห้องน้ำ
และห้องส้วม  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น    การจัดเก็บเอกสารสำคัญ  การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว สมาชิกในครอบครัว และสว่นรวม  
มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว  การแปรรูปสิ่งของเครื่องใช้  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
ต่าง ๆ ในชุมชน และความแตกต่างของแต่ละอาชีพ            
             โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึก
ปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู ้  ทักษะการจัดการการทำงานอย่างเป็นระบบ  ใช้และ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ และเครื ่องมือได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง  กระบวนการแก้ปัญหา         
การเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติ และการอภิปราย   มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลใน
การตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน 
ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา     ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้าง
เสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 

เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างรู้หน้าที่ มีมารยาทในการทำงาน  นำความรู้
ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในชีวิตประจำวันได้  ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า มีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยการทำงานที่เหมาะสม  รักการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการ
ทำงานและอาชีพสุจริต นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน  สามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี  มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้คำสุภาพ  ไม่สร้างความ
เสียหายต่อผู้อื่น  มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้าน
การทุจริต 
 

รหัสตัวชี้วัด   
ง1.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4           
ง2.1  ป.5/1 ป.5/2       
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด  
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ง16101  การงานอาชีพ   
 

รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                            เวลา    40    ชั่วโมง  
      

    แนวทางในการทำงานดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน   การปลูกไม้ดอก หรือไม้ประดับ หรือปลูก
ผัก หรือเลี ้ยงปลาสวยงาม  การบันทึกรายรับ - รายจ่ายของห้องเรียน  การจัดเก็บเอกสารการเงิน          
การจัดการในการทำงานเกี ่ยวกับ การเตรียม ประกอบ จัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว  การติดตั้ง 
ประกอบของใช้ในบ้าน        การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่นให้สมาชิกในครอบครัว หรือ
เพื่อน ในโอกาสต่าง ๆ  การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น  การ
สำรวจตนเองเก่ียวกับความสนใจ ความสามารถ และทักษะ  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ            

โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  
การอภิปราย และการแสวงหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจและมีความสามารถทำงาน
ตามขั้นตอนกระบวนการทำงาน  มีทักษะการจัดการในงานต่าง ๆ เป็นระบบ  ใช้ความรู้และทักษะการสร้าง
ชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ปลอดภัย  
             ใช้การฝึกปฏิบัติ และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด       
มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอด
ความคิดในการเขียนรายงานผลงาน ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเก่ียวกับโลก
ศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวฒุิภาวะ
ของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขใน
อาเซียน  และสันติภาพโลก 
            เห็นคุณค่าของการทำงาน  ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างรู้หน้าที่  มีมารยาทในการทำงาน นำความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวัน  มีจิ ตสำนึกในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ลักษณะนิสัยการทำงานเหมาะสม  รักการทำงาน    มีเจตคติที่ดีต่อการ
ทำงาน           มีคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ  นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน มีจิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต       รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 
 

รหัสตัวชี้วัด    
 ง1.1  ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3      

  ง2.1  ป.6/1 ป.6/2      
รวมทั้งหมด 5  ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
                      รายวิชาพื้นฐาน 
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ความสำคัญของภาษาอังกฤษ 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวนั 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียน
ให้ม ีความเข้าใจตนเองและผู ้อ ื ่นด ีข ึ ้น เร ียนรู ้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที ่ด ีต ่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและ
กว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานซึ่งกำหนดให้เรียน
ตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน 
จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ที่จะจัดทำรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถ
ถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้ 
 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 
 - ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความสัมพันธ์      
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 
 - ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 - ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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 มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการ
พูดและการเขียน 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
 มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

- ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคต่างๆ และบทพูด
เข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตาม
ความหมาย ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 

- พูดโต้ตอบด้วยความสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำ
ขอร้องง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน 
บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง 

- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และ
สิ่งของ ตามที่ฟังหรืออ่าน 

- พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์
ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

- บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

- บอกคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
- ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
- ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
- มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง -พูด) สื ่อสารตามหัวเรื ่องเกี ่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เคร่ืองดื่ม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายใน
วงคำศัพท์ประมาณ 300-450 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) 
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- ใช้ประโยคคำเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี ่ยว (Simple Sentence) ในการ
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
- ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน และบทกลอน

สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความตรงตามความหมายของ
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บท
สนทนา นิทานง่ายๆ และเร่ืองเล่า 

- พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ พูด/เขียน
แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ 

- พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ
และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว 

- ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

- บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของ
ภาษากับของไทย 

- ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 

- ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
- ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
- มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 คำ 
(คำศัพท์ที่เป้นรูปธรรมและนามธรรม) 

- ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตามบริบทต่างๆ 
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อ 11101 ภาษาอังกฤษ  

  รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                          เวลา  120  ชั่วโมง 
 

 เข้าใจคำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ระบุตัวอักษร ( letter names) และเสียงภาษาอังกฤษ (letter 
sounds) อ่านออกเสียง และสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพ ตรงตามความหมายของคำ 
กลุ่มคำ ที่ฟังเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร  เครื่องดื่มและนันทนาการ 
ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) ตอบคำถามบทอ่าน เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
หรือนิทานที่มีภาพประกอบ เข้าใจบทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/
ข้อความ ที่ใช้แนะนำตนเอง คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ บอกความต้องการ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคล และเรื่องใกล้ตัว เข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสาร ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา คำศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลที่สำคัญ   ความแตกต่างของตัวอักษร และเสียงตัวอักษร ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
ใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และสนทนาโต้ตอบ 
ให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม รวมถึงแสวงหาความรู้               ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ  โดยมีวิธีการคิดที่กระจา่ง
ชัด มีแบบแผนการคิด และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม โดยยึดหลัก 
STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักเห็นความสำคัญของ
ปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล เกี่ยวกับโลกศึกษา โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการ
ปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต การนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขและ
สันติภาพโลก 
       

      รหัสตัวชี้วัด 

        ต 1.1  ป1/1  ป1/2  ป1/3  ป1/4 
       ต 1.2  ป1/1  ป1/2  ป1/3  ป1/4 
       ต 1.3  ป1/1   
       ต 2.1  ป1/1  ป1/2  ป1/3   
       ต 2.2  ป1/1   
       ต 3.1  ป1/1   
       ต 4.1  ป1/1   
       ต 4.2  ป1/1                    

      รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด 
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อ 12101  ภาษาอังกฤษ  

  รายวิชาพื้นฐาน                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                       
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                 เวลา  120 ชั่วโมง 
 

เข้าใจ คำสั่ง  คำขอร้อง ระบุอักษรภาษาอังกฤษ  เสียงอักษรภาษาอังกฤษ  อ่านออกเสียง สะกดคำ
และประโยคง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟงั 
ใช้ทักษะภาษาเพื่อสื่อความเกี่ยวหับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหารเครื่องดื่ม และ
นันทนาการ มีความรู้ในการใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา ในวงคำศัพท์สะสมประมาณ 250 – 300 
คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) ตอบคำถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือ นิทานที่มีภาพประกอบ สนทนา
ด้วยภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการแนะนำตนเอง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคลสิ่งต่าง ๆ รอบตัว      แสดงความรู้สึกของตนเองได้เหมาะสมตามมารยาทของสังคม พูดและทำท่าทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญเจ้าของภาษาเข้าร่วม
กิจกรรมและวัฒนธรรม               ที ่เหมาะสมกับวัยทางเข้าใจความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด 
ถามตอบ และสนทนาโต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ  โดยมี
วิธีการคิดที่กระจ่างชัด มีแบบแผนการคิด และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม โดยยึดหลัก STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริตรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนัก
เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล เกี่ยวกับโลกศึกษา โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก (เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชวีิต 
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่ง
ความสุขและสันติภาพโลก 
รหัสตัวชี้วัด 

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

รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด           
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อ 13101 ภาษาอังกฤษ  

 รายวิชาพื้นฐาน                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                       
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                         เวลา  120  ชั่วโมง 

 เข้าใจคำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน อ่านออกเสียงสะกดคำ กลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้า
จังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม เลือก/ระบุภาพหรือ
สัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ใช้ทักษะเพื่อสื่อความเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหารเคร่ืองดื่มและนันทนาการมีความรู้ในการใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษา สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนในวงคำศัพท์สะสมประมาณ  350 – 450 คำ (คำศัพท์ที่เป็น
รูปธรรม)ตอบคำถามจากการฟัง/การอ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ในการสื่อสารระหวา่งบุคคล 

ใช้ภาษาในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ความต้องการและความรู้สึกของตนขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรมและสิ่งต่าง ๆรอบตัวนำเสนอความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อมูลต่าง ๆในกิจวัตรประจำวัน ใช้กิริยาท่าทางประกอบการพูด/สนทนาตามมรรยาท
สังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อคำศัพท์ง่าย ๆ เก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม     ที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ 

กลุ่มคำ และประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เข้าใจคำ กลุ่มคำที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้พจนานุกรม รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกลต้ัว 
ใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และสนทนาโต้ตอบ
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม รวมถึงแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล โดยมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด มีแบบแผนการคิด และใช้เหตุผล           ในการตัดสินใจ แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม โดยยึดหลัก STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล เกี่ยวกับโลกศึกษา โดยใช้
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก (เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) 
สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน มีทัศนคติและเจตคติ
ต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขและสันติภาพโลก 
รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4                      ต 2.2  ป.3/1                                                                                                                                                 
ต 1.2  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4 ป.3/5             ต 3.1  ป.3/1            
ต 1.3  ป.3/1  ป.3/2                                        ต 4.1   ป.3/1                                                                                                                                

           ต 2.1  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3                         ต 4.2   ป.3/1     
           ต 3.1  ป.3/1                                          
          รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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อ 14101  ภาษาอังกฤษ 4 

  รายวิชาพื้นฐาน                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                       
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                           เวลา   80  ชั่วโมง 

 เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ( instructions) อ่านออกเสียง สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค
ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ(chant) ถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม 
เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรือ
อ่าน เก่ียวกับตนเองครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ การซื้อขาย ลม
ฟ้าอากาศเป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 550-700คำ(คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) ตอบคำถามจาก
การฟังและอ่านประโยคบทสนทนาและนิทานง่ายๆ พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล การขอ
อนุญาตง่ายๆแสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อนและครอบครัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดง
ความคิดเห็นง่ายๆเกี่ยวกับเรื ่องใกล้ตัว พูดและทำท่าทางประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ  
ของเจ้าของภาษา ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกต่างของเสียง 
ตัวอักษร คำกลุ่มคำ ประโยค และข้อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีความรู้ในการใช้ภาษาเขียนที่
ถูกต้องตามหลักภาษา บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย นำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน ใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา และ
ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาล
งานฉลองที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษามีเจตคติ ที่ดี เห็นประโยชน์ และคุณค่าในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด มีแบบแผนการคิด และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม โดยยึดหลัก STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล เกี่ยวกับโลกศึกษา โดยใช้
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) 
สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน มีทัศนคติและเจตคติ 
ต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขและสนัติภาพโลก                                                                                  
รหัสตัวชี้วัด 

ต 1. 1 ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4                      ต 2.2  ป.4/1  ป.4/2                                                                                              
ต 1.2  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป4/5             ต 3.1  ป.4/1 
ต 1.3  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3                               ต 4.1  ป.4/1 
ต 2.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3                               ต 4.2  ป.4/1     

          รวมทั้งหมด   20  ตัวชี้วัด 
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อ 15101  ภาษาอังกฤษ  

รายวิชาพื้นฐาน                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                            เวลา  80  ชั่วโมง 
           

           เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ภาษาท่าทาง ในห้องเรียน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและ
บทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค  และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน เกี่ยวกับตน เอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย และลมฟ้า
อากาศ เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 750-950คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) บอกใจความ
สำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือเรื่องสั้ น พูด/เขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ภาษาสนทนาในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่าง
สุภาพตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตน  เสนอความ
ช่วยเหลือแก่ผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความรู้สึก และบอกเหตุผล ขอและให้ข้อมูลอธิบายเก่ียวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา การนำเสนองานได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  เขียน  ระบุภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านเข้าใจความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง เทศกาล งานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย พูด/เขียนเพื่อนำเสนอ
ข้อมูลจากการค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น 
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา และในการติดต่อปฏิสัมพันธ ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจว ัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล งานฉลองที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา มีเจตคติ
ที่ดี เห็นประโยชน์และคุณค่าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   โดยมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด มีแบบแผนการคิด 
และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม โดยยึดหลัก STRONG:จิตพอเพียง
ต้านทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับ
สากล เก่ียวกับโลกศึกษา โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสม
กับระดับวุฒิภาวะของผู ้เรียน)สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิตการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันมีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขและสันติภาพโลก 

             รหัสตัวชี้วัด 

               ต 1.1  ป.5/1   ป.5/2    ป.5/3   ป.5/4                   ต 2.2  ป.5/1   ป.5/2                                        
               ต 1.2  ป.5/1   ป.5/2    ป.5/3   ป.5/4  ป.5/5         ต 3.1  ป.5/1 
               ต 1.3  ป.5/1   ป.5/2    ป.5/3                             ต 4.1  ป.5/1 
               ต 2.1  ป.5/1   ป.5/2    ป.5/3                             ต 4.2  ป.5/1 
               รวมทั้งหมด   20  ตัวชี้วัด 
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อ 16101 ภาษาอังกฤษ                                                                                                                   
รายวิชาพื้นฐาน                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                          เวลา  80   ชั่วโมง 

               เข้าใจคำสั่ง  คำขอร้อง  ภาษาท่าทาง  และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ 
นิทานและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม เลือก/ระบุประโยค หรือ
ข้อความสั ้นๆตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื ่องหมายที ่อ่าน เกี ่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ 
เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) บอกใจความสำคัญ 
และตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยคบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า พูด/เขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ได้แก่การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การพูดแทรกอย่างสุภาพ ตามมารยาท
ทางสังคม พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง เพื่อน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การพูดแสดงความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลสั้นๆประกอบ ขอและให้ข้อมูล อธิ บายเกี่ยวกับ
บุคคล และสิ่งต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน นำเสนอความคิดรวบยอด แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆที่ใกล้ตัวได้อย่างมีเหตุผล บอกความเหมือน/ความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ
การใช้เครื ่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลอง  และประเพณี  วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  นำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าแสวงหาความรู้  ความบันเทิง  
รวบรวมคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร ตามสถานการณ์ต่างๆ กับ
บุคคลภายในสถานศึกษา อาชีพต่างๆและการเข้าสู่สังคม มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์และคุณค่า ของการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ   โดยมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด มีแบบแผนการคิด และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม โดยยึดหลัก STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล เกี่ยวกับโลกศึกษา โดยใช้
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) 
สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน มีทัศนคติและเจตคติ
ต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขและสันติภาพโลก 

 รหัสตัวชี้วัด 

            ต 1.1  ป.6/1  ป.6/2   ป.6/3  ป.6/4                    ต 2.2  ป.6/1  ป.6/2       ต 3.1  ป.6/1 
            ต 1.2  ป.6/1  ป.6/2   ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5           ต 4.1  ป.6/1 
            ต 1.3  ป.6/1  ป.6/2   ป.6/3                              ต 4.2  ป.6/1      
            ต 2.1  ป.6/1  ป.6/2   ป.6/3                      
            รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
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การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (Independent Study) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
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วิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Independent Study) 

 วิชาการศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (Independent Study) เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของ
สถานศึกษา โดยหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2564 ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของ
หลักสูตร ดังนี้ 

 มีสาระเพิ่มเติมที่มีความเป็นสากล คือวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) โดย
ใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง เรียกว่า บันได 5 ขั้นของการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 

1. การตั้งประเด็นคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 
2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) 
3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) 
4. การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 

ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น สามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี โรงเรียน
อนุบาลนครปฐม กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนสาระที่เป็นมาตรฐานสากล คือวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) จัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วยสาระดังต่อไปนี้ 

IS 1 – การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) 
เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ 

IS 2 – การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication amd Presentation) เป็นสาระที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการถ่ายทอด/ สื่อสารความหมาย/ แนวคิด ข้อมูลและองค์
ความรู้ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ 

IS 3 – การนำเสนอองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนนำ/ ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการ
สาธารณะ (Public Service) 

ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ (Independent Study) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ทุกกลุ่มสาระโดยบูรณาการ IS 1 
ในภาคเรียนที่ 1 และจัดกิจกรรม IS 2, IS ในภาคเรียนที่ 2 ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัด
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วิชาการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ (Independent Study) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม โดย IS 1 ในภาคเรียนที่ 1 
และจัดกิจกรรม IS 2, IS 3 ในภาคเรียนที่ 2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากลตามวัยของผู้เรียน 

สาระท่ีเป็นมาตรฐานสากล ตามโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาล
นครปฐม พุทธศักราช 2565 คือ กลุ่มสาระวิชาการศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (Independent Study) มีดังนี ้

รายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Independent Study) 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 
ชั้นป.1 - บูรณาการกับทุกรายวิชา - 
ชั้นป.2 - บูรณาการกับทุกรายวิชา - 
ชั้นป.3 - บูรณาการกับทุกรายวิชา - 
ชั้นป.4 - บูรณาการกับทุกรายวิชา - 
ชั้นป.5 I 15201 การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (Independent Study) 40 ชั่วโมง 
ชั้นป.6 - - - 
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I 15201 การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                เวลา    40   ชั่วโมง 
 ฝึกทักษะการสังเกต การรับรู้ สภาพแวดล้อม และปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวง่ายๆ สิ่งแวดล้อม
และบุคคลใกล้ตัวที่กำหนดให้ (Knowledge Issue) การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้า และแสวงหาความรู้         
ตั้งประเด็นความรู้/ คำถาม กำหนดขอบแขต ตั้งสมมุติฐาน แสวงหาข้อมูล คำตอบตามจินตนาการ 
ตามความรู้และประสบการณ์ของตน หรือแหล่งศึกษาค้นคว้าใกล้ตัว ออกแบบ วางแผนรวมรวบ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้น จัดกระทำข้อมูลอย่างง่ายและสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญ 
 โดยใช้กระบวนการคิด การตั้งคำถาม/สอบถาม สืบค้นข้อมูลคำตอบ การบวนการปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ มีทักษะในการคิด เขียนสื่อสารข้อมูลที่เรียนรู้ใน
รูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล มีลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ เข้าใจง่ายโดยใช้สื่อเหมาะสมกับวัย อ้างอิง
ความรู้ที่ศึกษาค้นคว้าและแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ มึความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ สามารถ
โยงความรู้สู่    การปฏิบัติในสถานการณ์ง่ายๆ ใกล้ตัวที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัว 
 เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการสื ่อความหรือการ
นำเสนอ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ตั้งประเด็นความรู้ คำถาม ข้อสงสัย (Knowledge Issue) ในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัว 
2. วางแผนกำหนดขอบแขตในการรวบรวมและลำดับขั้นตอนการเก็บข้อมูล ค้นคว้า 

แสวงหาข้อมูลคำตอบจากแหล่งค้นคว้าใกล้ตัว 
3. แสวงหาข้อมูลและอ้างอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ 
4. อภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลสืบค้น 
5. พูด เขยีน เพ่ือสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญท่ีได้ศึกษาค้นคว้า 
6. สื่อสารและนำเสนอเป็นลำดับ ขั้นตอน เข้าใจง่าย ในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 
7. ใช้สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสมกับวัย 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for communication) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
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อ 11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for communication) 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                        เวลา  80  ชั่วโมง 
      

 พัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการฟัง 

กระบวนการพูด ใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร รับและส่งสารในรูปแบบการสนทนา ในสถานการณ์ง่ายๆใกล้ตัว ที่ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน โดยใช้คำศัพท์ โครงสร้างทางภาษาได้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ส ร้างสรรค์    

สนทนาโต้ตอบด้วยคำศัพท์ง่ายๆ ได้เหมาะสมกับวัย กาลเทศะ และมารยาททางสังคม โดยยึดหลักการเป็น

พลเมืองที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

 
  ผลการเรียนรู้ 
  

           1. นักเรียนสามารถพดูโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 

 2. นักเรียนสามารถบอกความตอ้งการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง 

 3. นักเรียนสามารถพูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบที่ฟัง 

 4. นักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว 
 
 

  รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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อ 12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for communication) 

  รายวิชาเพิ่มเติม                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                         เวลา     80    ชั่วโมง 

            พัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการฟัง 

กระบวนการพูด ใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร รับและส่งสารในรูปแบบการสนทนา ในสถานการณ์ง่ายๆใกล้ตัว ที่ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน โดยใช้คำศัพท์ โครงสร้างทางภาษาได้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร สร้างสรรค์    

สนทนาโต้ตอบด้วยคำศัพท์ง่ายๆได้เหมาะสมกับวัย กาลเทศะและมารยาททางสังคม โดยเห็นความสำคัญ

ของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ

โดยยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

 

  ผลการเรียนรู้  

           1. นักเรียนสามารถพดูโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 

 2. นักเรียนสามารถบอกความตอ้งการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง 

 3. นักเรียนสามารถพูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบที่ฟัง 

 4. นักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว 
 

 รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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อ 13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for communication ) 

      รายวิชาเพิ่มเติม                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                           เวลา    80   ชั่วโมง 
                        

         พัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการฟัง  

กระบวนการพูด ใช้ภาษาสื่อสารรับและส่งสารในรูปแบบการสนทนา ในสถานการณ์ง่ายๆใกล้ตัวที่ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน  โดยใช้คำศัพท์  โครงสร้างทางภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  สร้างสรรค์

การสนทนาโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆเหมาะสมกับวัยและมารยาททางสังคม โดยยึดหลีกการเป็นพลเมืองที่ดี

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

   ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆโดยการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 

2. นักเรียนสามารถบอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง 

3. นักเรียนสามารถพูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เก่ียวกับตนเองตามแบบที่ฟัง 

4. นักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว 

5. นักเรียนสามารถใช้คำทักทาย คำอำลา และใช้ท่าทางประกอบ  
 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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อ 14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (English for communication ) 

 รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                เวลา    80   ชั่วโมง 
 

  พัฒนาทักษะการรับรู้และทำความเข้าใจในสารที่ผู้อื่นสื่อสารมา เข้าใจคำและประโยคสั้น ๆ ที่

กล่าวอย่างช้า ๆ และชัดเจน  รู้ความหมายของศัพท์ โครงสร้างทางไวยากรณ์ เข้าใจความสอดคล้องต่อเนื่อง

ของประโยค ถ่ายทอดความรู้สึก นึกคิด ใช้คำศัพท์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอนตามแบบแผนตาม

ภาษานิยมของเจ้าของภาษา สามารถจับใจความประกาศหรือข้อความง่าย ๆ สั้น ๆ ได้ เข้าใจในสิ่งที่ฟัง

เก่ียวกับตัวเลขและเวลา การบอกเส้นทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ สื่อสารความคิด ประสบการณ์ และความ

ต้องการของผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง สื่อความหมายให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ โดยอาศัยน้ำเสียง ภาษา และกิริยาทา่ทาง 

อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามจรรยามารยาทและประเพณีนิยมของสังคม ให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการ

ตอบสนอง ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างบุคคล สนทนาเรื่องในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับตัวเลข ราคา

สินค้า หมายเลขโทรศัพท์ การซื้อขาย สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพ ประโยค ข้อความ ตัวอักษร คำ 

ข้อความที่พิมพ์หรือเขียนขึ้นมา แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล สื่อความรู้สึกนึกคิด ระหว่างผู้เขียนและ

ผู้อ่าน เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ด้วยการสังเกต  พิจารณา มีปฏิสัมพันธ์ ตีความ  ระหว่างผู้เขียนและ

ผู้อ่าน มีกลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยคำวลี หรือภาษาท่าทางง่าย ๆ  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา ได้แก่ การฟัง การพูดตอบโต้และท่าทางประกอบ การอ่าน และการ
เขียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิตเทคโนโลยี และมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และมีเจคติที่ดีวิชาภาษาอังกฤษ 
       ผลการเรียนรู้ 

       1. นักเรียนเข้าใจคำและประโยคสั้น ๆ เมื่อฟังบทสนทนาที่กำหนดให้ได้ 

       2. นักเรียนสามารถจับใจความประกาศ ข้อความงา่ย ๆ สั้น ๆ และชัดเจนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

       3. นักเรียนสามารถสนทนาโต้ตอบเพื่อถามและตอบคำถามง่าย ๆ ได้ 

       4. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดต่อกิจธุระในชีวติประจำวนัเก่ียวกับตัวเลขได้ 

       5. นักเรียนเข้าใจคำและวลีที่ปรากฏบนสื่อตา่ง ๆ ในชีวิตประจำวนัได้ 

       6. นักเรียนเข้าใจและให้ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลได้ 

       7. นักเรียนสามารถเขียนรายงานข้อมูล เอกสารโต้ตอบได้ 

       8. นักเรียนสามารถใช้กลยุทธ์ทางภาษาในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ 

       รวมทั้งหมด  8   ผลการเรียนรู้ 
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อ 15201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (English for communication) 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                          เวลา   80  ชั่วโมง 

 พัฒนาทักษะการใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ การขออนุญาต การอ่านออกเสียงประโยคข้อความ
และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน สรุปใจความสำคัญของบทสนทนา นิทานหรือเรื ่องสั้นๆ 
เปรียบเทียบโครงสร้างประโยคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การใช้ถ้อยคำน้ำเสียง และท่าทางตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาลของเจ้าของภาษากับของ
ไทย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ อย่างมีเหตุผลและ
ต่อต้านการทุจริตการวาดภาพ เขียนแผนผัง การสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  

 โดยใช้กระบวนการทางภาษา ได้แก่ การฟัง การพูดตอบโต้และท่าทางประกอบ การอ่าน และการ
เขียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิตเทคโนโลยี และมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และมีเจคติที่ดีวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 

       ผลการเรียนรู้ 
 

      1. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
      2. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อ่ืนได้ 
      3. นักเรียนเข้าใจและปฏิบตัิตามคำสัง่ง่ายๆ 
      4. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อง 
      5. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคงา่ยๆได ้
      6. นักเรียนเข้าใจ คำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และคำแนะนำในสถานศึกษา 
      7. นักเรียนเข้าใจบทสนทนาและบทความสั้นๆได้ 
      8. นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ 
 

     รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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อ 16201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (English for communication) 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                        เวลา   80  ชั่วโมง 
                                                                                     

              การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด คำสั่งคำขอร้อง คำแนะนำ บทสนทนา ข้อความ นิทานสั้นๆ บท
เพลงจากสื่อประเภทต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในการพูดสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลพร้อม
แสดงความคิดเห็น การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก อย่างมีเหตุผล ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและสิ่งแวดล้อม 
ข่าวสาร ความสนใจส่วนบุคคล บรรยายลักษณะบุคคลที่ชื่นชอบ การฟังเพลงที่ชอบ การใช้ภาษาในการพูด
สนทนาโต้ตอบและสื่อสาร ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน อย่างหลากหลาย ใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางที่
เหมาะสม ตามมารยาททางสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง และวันสำคัญของเจ้าของ
ภาษากับของไทย  
    โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลและ
การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เห็น
คุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ รวมถึงการเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
        ผลการเรียนรู้ 

1. พูดขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้ 

2. ฟังและออกเสียงคำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในห้องเรียนได้ 

3. สื่อสารสนทนาโต้ตอบภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ 

4. สื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองตามที่กำหนดให้ได้ 

5. ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลีย่นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลงานฉลองของ

ต่างประเทศและของไทยได้ 

6. พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สกึชอบ/ไมช่อบ เหตุผล แลกเปลีย่นข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจส่วน

บุคคล กิจวัตรประจำวัน และอาชีพได้ 

7. ฟังบทเพลง บทสนทนา และนทิานสัน้ๆ ได้อย่างเข้าใจ แล้วตอบคำถามได ้

8. เกิดทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
 

     รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู้ 
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Intensive English                                                                                            
รายวิชาเพิ่มเติม 
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อ11202   Intensive English 

Additional courses                                        Foreign Language  Department 
 Grade   1                                                                                  Time   120 hours 

 
   Understand and follow simple classroom instructions for listening and 
speaking. Understand, identify and reproduce the phonemes and alphabet of Thai and 
English languages. Read out loud, spell, and pronounce beginning letters, final consonant 
letters, word letters and phrase stress, connected speech and intonation patterns. Match 
pictures with the meaning of words and groups of words about oneself, family and school 
environments, environments in the local area, food, drinks and recreation. Answer questions 
about a story heard. Yes/No questions, wh-questions, short and simple conversations such 
as greetings, expressions of gratitude, apologies and introductions. Use simple requests and 
orders in the classroom. State their name, age, shapes, height, weight, numbers 1-20, colors, 
sizes, positions and things around them. Reply to simple questions, give a speech and 
participate in native speakers’ cultures such as Christmas Day, New Year’s Day and 
Valentine’s Day. Play games, sing, and use gestures in storytelling and learn vocabulary about 
other objects. In this level they learn about 200 words. 
 Use English to communicate, share the information, and express feelings and 
opinions according to their age. Be able to do their own interesting basic project work. Realize 
the importance of English learning. Be proud of the local culture and more generally of Thai 
wisdom, knowledge, arts and culture and happily learn things around them. 
 

 

 

Learning Outcomes: 
1.1 Number 1,2,3,4 
1.2 Number 1,2,3,4,5 
1.3 Number 1,2,3, 

           2.1 Number 1,2,3 
           2.2 Number 1  
           Total: 16 Learning Outcome 
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อ12202   Intensive English 
Additional courses                                                    Foreign Language  Department 
 Grade   2                                                                                    Time   120 hours
  
 
 Know and understand about alphabets, vowels, words and sentences. Be 
able to pronounce and spell words, phrases, and express themselves in sentences and 
idioms. Have conversations and tell stories using the various forms of sentences such as 
questions, statements, commands, requests, and information about themselves and others, 
and stories around them. Learn vocabulary about themselves, family, school, food, drinks, 
recreation, and environments around them and in the local area. Learn vocabulary about 
other topics including foreign cultures, festivals, and holidays, and be able to give a speech 
about them. In this level they learn about 400 words. Understand the differences between 
Thai and English language. Use the four skills, listening, speaking, reading, and writing to 
communicate and work on their basic project. They will be able to use skills to do research, 
observe, analyze, compare, search for and perform. The students should know the value of 
learning language, be eager to learn and work, and be disciplined and responsible. They 
should be proud of Thai and local wisdom and culture and know the value of native 
speaker’s cultures. 

 

: Learning Outcomes 
       1.1 Number 1,2,3,4 
       1.2 Number 1,2,3,4 
      1.3 Number 1 
     2.1 Number 1,2,3,4 
     3.1 Number 1 
     4.1 Number 1,2 

Total:  16 Learning Outcome 
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อ13202   Intensive English 
Additional courses                                                   Foreign Language  Department 
 Grade   3                                                                                    Time   120 hours 
 

 Know and understand orders, requests, short stories and illustrations. Have 
a conversation with simple and short sentences expressing one’s own desires and feelings. 
Request and give the information about oneself, people and things around them. Express 
concepts and opinions about data and information in daily life. Understand the differences 
between English and Thai language, i.e. sounds, letters, vowels, words, group of words, 
phrases, sentences and simple statements. Communicate with native speakers and be able 
to give a speech on their cultures, traditions, festivals and celebrations. In this level they 
know about 600 words. 
 Use English and participate in language activities and cultural activities that 
are suitable for their age. Learn English through basic project working with the skills needed; 
searching knowledge, analyzing, thinking, and team cooperation. 
 

: Learning Outcomes 
     1.1 Number 1,2,3,4 
     1.2 Number 1,2,3,4,5 
     1.3 Number 1,2,3 
     2.1 Number 1,2,3 
     2.2 Number 1 
     3.1 Number 1 
     4.1 Number 1 
     4.2 Number 1,2 
     Total:   20  Learning Outcomes 
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อ14202   Intensive English 
Additional courses                                                 Foreign Language  Department                                                     
Grade   4                                                                                      Time   120 hours
  
 
 

 Understand orders, request, gestures, and instructions in the classroom and 
on the campus. Pronounce words, group of words, sentences and simple statements. 
Understand dialogues and chants. Use the dictionary to describe oneself, one’s family and 
school environment, food, drinks, free time, recreation, health, selling and buying, and 
weather. Understand the meaning of words, simple sentences, symbols and various signs. 
Find the main ideas of the stories and answer questions in sentences. Use statements for 
communicating with friends, family, and people around them and also use the idioms for 
accepting, ordering, requesting, and asking for permission in the classroom. Using vocabulary 
and idioms to request and ask for help in daily situations. Give the information in sentences 
about oneself, friends and family. Express their feelings about the stories and things around 
them. Match words or groups of words with pictures. Give a speech on the important days 
and celebrations of native speakers and also on the topics they are interested in. Do activities 
for language development such as compare the differences between sounds, letters, words 
and sentences of English and Thai language? Compare festivals and celebrations of native 
speakers’ cultures and Thai’s. Search, collect and present vocabulary in other subjects. Use 
language to communicate in various situations; classroom, campus, and local area. Know 
the importance of using English language. Search and collect vocabulary from various 
sources of materials. In this level they know 900 words and their English abilities are assessed 
by the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 
 Use English skills; listening, reading, writing and speaking suitably for their age 
in many situations. Use the skills to work on their project, search for knowledge, 
entertainments and the way to stay in society and work with others happily.  
: Learning Outcomes 
      1.1 Number 1,2,3,4 
     1.2 Number 1,2,3,4,5 
       1.3 Number 1,2,3       2.1 Number 1,2,3                                                                            
           2.2 Number 1       3.1 Number 1  
       4.1 Number 1   4.2 Number 1,2 
           Total:   20 Learning Outcomes 
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อ15202   Intensive English 
Additional courses                                                           Foreign Language  Department 
Grade   5                                                                                        Time   120 hours 
 Understand orders, requests, gestures, and instructions in the classroom and 
on the campus. Pronounce words, phrases, simple sentences and poems. Read out loud 
and use the dictionary to specify oneself, family, school environment, food drinks, free time, 
recreation, healthy, welfare, selling, buying, and weather. In this level they know about 1,200 
words. Know the meaning of phrases, mixtures of sentences, statements, symbols and signs. 
Be able to find the main idea from short stories. Listen, read, speak and write dialogues and 
be able to communicate with friends and other people. Use orders, requests, permissions, 
instruction and idioms to ask for help in various situations. Ask for and give information about 
themselves, friends, family and stories around them. Be able to use words and simple 
sentences to express emotions and reasons. Use the sentences and statements to give 
information about people, animals, places and activities. Understand and create charts and 
graphs. Use sentences to communicate about and participate in western celebrations. 
Identify the linguistic differences between English and Thai. Compare Thai and western 
festivals and celebration. Search, collect and present vocabulary connected with other 
subjects. Give a speech and do project work in a topic they are interested in. 
 Use listening, reading, writing and speaking skills which are   suitable for their 
age for understanding and searching for knowledge. Their English abilities are assessed by 
the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). To know the 
importance of learning English. To be able to learn and entertain themselves in the society. 
Participate in language activities and cultures, be proud of Thai and local culture and wisdom 
and be able to work with others happily. 
: Learning Outcomes 
      1.1  Number 1,2,3,4 
        1.2  Number 1,2,3,4,5 
        1.3  Number 1,2,3 
       2.1  Number 1,2,3 
      2.2  Number 1              3.1 Number 1 
       4.1 Number 1                   4.2 Number 1,2 

  Total:   20 Learning Outcomes 
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อ16202   Intensive English 
Additional courses                                                           Foreign Language  Department 
 Grade   6                                                                                       Time   120 hours
  
          Understand requests, imperative statements, gestures, instructions of games, drawing, 
cooking, making drinks and inventing. Read stories and poems out loud, according to the 
principle of reading. Use the dictionary to choose/specify sentences or short statements, 
symbols and signs. Understand language about oneself, family, school, environment, food, 
drinks, snacks, recreation, health, welfare, selling-buying, and weather. In this level they know 
about 1,500 words.  
 Search the main ideas of stories. Ask for help in various situations. Use 
vocabulary, idioms and sentences for giving information about themselves, friends, families, 
and others in daily life. Present concepts through drawing, framing, mapping and tables from 
stories heard and read. Use the gestures and idioms to communicate with people on western 
cultures, lifestyles, festivals, important days and celebrations. 
 Participate in language activities and cultures. Compare the similarities and 
differences between Thai and English on pronunciation, punctuations, sentences and 
structures. Compare the similarities and differences between festivals, celebrations and 
traditions of westerners and Thais. Be able to search, collect and present in English on other 
subjects. Give a speech on the topic they are interested in.  
 Use the skills of listening, speaking, reading, writing, analyzing, critically 
thinking, solving problems, team working, reasoning, searching knowledge, and doing 
presentations for their project work relating to other subjects. Be able to communicate in 
English suitably for their age in various situations. Their English abilities are assessed by the 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

 Realize the importance of English for communication, intend to learn and 
search for knowledge, entertainment and the way to stay in the society. Participate in the 
language activities and cultures, be proud of Thai and local wisdom and cultures, and be 
able to work with other people happily. 
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: Learning Outcomes 
     1.1  Number 1,2,3,4 
       1.2  Number 1,2,3,4,5 
        1.3  Number 1,2,3 
        2.1  Number 1,2,3 
       2.2  Number 1 
      3.1  Number 1 
      4.1  Number 1 
    4.2  Number 1,2 

Total indicators: 20 Learning Outcomes 
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ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                                            

รายวิชาเพิ่มเติม 
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จ 11201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                  เวลา 80 ชั่วโมง 
 

 ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ จากแบบที่ฟังพร้อมทั้ง

อ่านออกเสียงคำตามระบบอักษรจีนกลางและตัวอักษรจีน สะกดคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ ถูกต้องตาม

หลักการอ่าน ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา พูดแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลในการ

สื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเอง และเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 

ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด

นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่

เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 

ผลการเรียนรู ้

 1. สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขออนุญาตง่ายๆ อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ ประโยคง่ายๆ 

ตลอดจนตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 

2. สามารถใช้ภาษาสื่อสารด้วยการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อแสดงความต้องการของ

ตนเองเก่ียวกับเร่ืองใกล้ตัว และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

3. สามารถพูดและสนทนาประโยคง่ายๆ รวมทั้งบอกความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง

ตามวัฒนธรรมของภาษาจีนและภาษาไทย 

4. สามารถค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นด้วยการใช้ทักษะการพูด

และทักษะการเขียน 

5. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้นและการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อและแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น 

รวมจำนวน 5 ผลการเรียนรู้ 
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จ 12201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                         เวลา  80 ชั่วโมง 
 

 เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง อ่านออกเสียงคำ เข้าใจประโยค ข้อความสั้นๆ บทสนทนาเรื่อง

สั้นและใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตนเอง แสดงความรู้สึก 

และอธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ตนเองและครอบครัว โรงเรียน อาหาร

เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศตามความสนใจ และใช้ถ้อยคำตามวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณีเทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความ

แตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเร่ืองเสียงสระ พยัญชนะ และข้อความง่ายๆ เห็นประโยชน์ของการรู้

ภาษาจีน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาจีนง่ายๆ ที่

เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ใช้ภาษา เพื่อสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ กับบุคคลภายในสถานศึกษา

เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ 

 เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตาม

กาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 

ผลการเรียนรู ้

 1. เข้าใจภาษาท่าทาง คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆ 

2. ใช้ภาษาท่าทางสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ตามวัฒนธรรมของภาษาจีน 

3 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ คำ วลี และ

ประโยค และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

4. สนใจร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ทางประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

5. พูดทักทาย แนะนำตนเอง กล่าวลา กล่าวขอบคุณ และขอโทษได้เหมาะสม 

รวมจำนวน 5 ผลการเรียนรู้ 
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จ 13201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                      เวลา  80 ชั่วโมง 
 

 ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้เข้าใจคำศัพท์ ประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวัน สามารถเรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงตามระบบอักษรภาษาจีนกลางและตัวอักษรจีน 
สามารถฟัง พูดปฏิบัติตามคำสั่ง ใช้ภาษาท่าทางสื่อสารความหมาย พูดทักทาย พูดแนะนำตัวเอง กล่าวลา 
กล่าวขอบคุณ และขอโทษได้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมทั้ง เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญตาม
ประเพณี วัฒนธรรม เจ้าของภาษาได้ โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู ้

 1 .สามารถระบุตัวอักษรจีน คำ และความหมายสัทอักษรพินอิน (拼音 pīnyīn) และออกเสียง
ได้ถูกต้อง รวมถึงระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคได้ 

2 .สามารถปฏบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน ประสมเสียง อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ 
ประโยค และบทสนทนาตามหลักการออกเสียง ตลอดจนตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค บท
สนทนา 

3. ใช้การพูด การฟังในการโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ใช้คำสั่ง คำขอร้องหรือบอกความต้องการง่ายๆ ของ
ตนเองในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสม 

4. สามารถบอกชื่อ คำศัพท์ และความสำคัญอย่างสั้นๆเกี่ยวกับเทศกาลและวันสำคัญของจีน 
รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนอย่างเหมาะสมกับวัย 

5. ใช้การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนรวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 

รวมจำนวน 5  ผลการเรียนรู้ 
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จ 14201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                       เวลา 80 ชั่วโมง 
 

 ฝึกทักษะใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้เข้าใจคำศัพท์ วลี ประโยค
พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน สามารถเรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงตามระบบอักษรภาษาจีนกลางและ
ตัวอักษรจีน ตอบคำถามเก่ียวกับบทสนทนาหรือนิทานอย่างง่ายๆได้เหมาะสมตามสถานการณ์ อ่านและแปล
ความหมายบทความภาษาจีนอย่างง่ายๆได้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 
ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด 
นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู ้

1.สามารถระบุภาพ สัญลักษณ์ เคร่ืองหมาย ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ ประโยค และข้อความ
สั้นๆที่ฟังหรืออ่าน ตลอดจนบอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษรของภาษาจีนและ
ภาษาไทยที่ได้ฟัง  

2.สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟังหรืออ่าน ประสมเสียง อ่านออกเสียงคำ 
กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทสนทนาตามหลักการออกเสียง  
 3.พูดหรือเขียนโต้ตอบ ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่ายๆ รวมถึงพูดหรือเขียนให้ข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัวได้ 
 4.สามารถบอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของ
จีนกับวัฒนธรรมของไทย และสามารถพูดและแสดงออกอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
จีน 

5.ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระอื่นและนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
 

รวมจำนวน 5 ผลการเรียนรู้ 
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จ 15201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                       เวลา 80 ชั่วโมง 
 

 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความ ใช้คำสั่งให้ข้อมูลตัวเองและเรื่องใกล้ตัว

สามรถตอบคำถามจากการฟัง และอ่านประโยค บทสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดสื่อสารเรื่องราว

ในสถานการณ์จริง/จำลอง มีความรู้ความสามรถในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์เพื่อให้

เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา 

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมเจ้าของภาษา และ

นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และประกอบอาชีพในอนาคต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน

ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 

ผลการเรียนรู ้

 1. อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความ ใช้คำสั่งให้ข้อมูลตัวเองและเร่ืองใกล้ได้ 

 2. สามารถตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนาได้ 

 3. สามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่กำหนดให้ได้ 

รวมจำนวน 3  ผลการเรียนรู้ 
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จ 16201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                        เวลา 80 ชั่วโมง 
 

 ฟัง พูด อ่าน เขียนคำสั่ง คำแนะนำต่างๆ ประโยค ข้อความ บทความ บทสนทนาต่างๆ สัญลักษณ์

หรือภาพสัญลักษณ์เป็นประโยคข้อความหรือภาษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและสิ่งต่างๆ ที่พบ

เห็นในชีวิตประจำวัน นำเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อมและสังคมใกล้ตัว อธิบาย สรุป

เรื่องและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ นำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณ อธิบาย 

เปรียบเทียบ รูปแบบ ลักษณะต่างๆ การใช้ถ้อยคำบทสนทนาต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ

กาลเทศะกระบวนการเรียนทางภาษาขยายความเนื้อหาสาระที่ได้ มีความเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืนๆเลือกใช้ภาษาในการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ 

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนปฏิบัติร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข ใน

สังคม มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  

สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และประกอบอาชีพในอนาคต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย 

ใฝ่เรียนรู ้ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 

ผลการเรียนรู ้

 1. ฟัง พูด อ่าน เขียนคำสั่ง คำแนะนำต่างๆ ประโยค ข้อความ บทความ บทสนทนาต่างๆได้ 

 2. สามารถสรุปเร่ืองและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ นำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 3. สามารถเปรียบเทียบ รูปแบบ ลักษณะต่างๆ การใช้ถ้อยคำบทสนทนาต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้

ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะได้ 

รวมจำนวน 3 ผลการเรียนรู้ 
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สัทอักษรจีน                                              
รายวิชาเพิ่มเติม 
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จ 13202  สัทอักษรจีน 
 

รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                     เวลา 120 ชั่วโมง 

 

ศึกษาระบบสัทอักษรพินยิน ฝึกออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาจีน ฝึกฝนและ
ปรับปรุงแก้ไขการออกเสียงภาษาจีนทั้งในระดับหน่วยเสียง คำ วลี และประโยค มีความรู้ความสามรถในการ
ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมเจ้าของภาษา และ
นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และประกอบอาชีพในอนาคต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในดา้น
ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถออกเสียง พยัญชนะ สระเดี่ยว สระผสม และวรรณยุกต์ภาษาจนีได้อยา่งถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถเขียนสัทอักษรจีนที่ถูกต้อง 

รวมจำนวนผลการเรียนรู้ 2 ผลการเรียนรู้ 
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จ 14202  สัทอักษรจีน 
 

รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                        เวลา 120 ชั่วโมง 

 

ศึกษาระบบสัทอักษรพินยิน ฝึกออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาจีน ฝึกฝนและ
ปรับปรุงแก้ไขการออกเสียงภาษาจีนทั้งในระดับหน่วยเสียง คำ วลี และประโยค มีความรู้ความสามรถในการ
ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมเจ้าของภาษา และ
นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และประกอบอาชีพในอนาคต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในดา้น
ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถออกเสียง พยัญชนะ สระเดี่ยว สระผสม และวรรณยุกต์ภาษาจนีได้อยา่งถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถเขียนสัทอักษรจีนที่ถูกต้อง 

รวมจำนวนผลการเรียนรู้ 2 ผลการเรียนรู้ 
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ไวยากรณ์จีน                                              
รายวิชาเพิ่มเติม 
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จ 13203  ไวยากรณ์จีน 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3              เวลา 80 ชั่วโมง 

 
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนตั้งแต่ระดับคำ ชนิดของคำ หน้าที่ของคำ หน้าที่และลักษณะโครงสร้างวลี

และประโยคภาษาจีน การวิเคราะห์ การอธิบายและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์ที่พบบ่อยสำหรับ
ผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ มีความรู้ความสามรถในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมเจ้าของภาษา และ
นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และประกอบอาชีพในอนาคต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในดา้น
ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการใช้คำแต่ละประเภท ลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนของ
คำ วลีประโยค ตลอดจนประเภทของประโยคต่าง ๆ  
 2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาจนีได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 
รวมจำนวนผลการเรียนรู้ 2  ผลการเรียนรู้ 
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จ 14203  ไวยากรณ์จีน 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4              เวลา 80 ชั่วโมง 

 
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนตั้งแต่ระดับคำ ชนิดของคำ หน้าที่ของคำ หน้าที่และลักษณะโครงสร้างวลี

และประโยคภาษาจีน การวิเคราะห์ การอธิบายและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์ที่พบบ่อยสำหรับ
ผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ มีความรู้ความสามรถในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมเจ้าของภาษา และ
นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และประกอบอาชีพในอนาคต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในดา้น
ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการใช้คำแต่ละประเภท ลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนของ
คำ วลีประโยค ตลอดจนประเภทของประโยคต่าง ๆ  
 2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาจนีได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 
รวมจำนวนผลการเรียนรู้ 2 ผลการเรียนรู้ 
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อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (Gifted Math)                                              
รายวิชาเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World Class Standard School 
 

179 

ค 14201 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
รายวิชาเพิ่มเติม                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                         เวลา  80   ชั่วโมง 
 
 เขียนสมการจากสถานการณ์  หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคำตอบ มีความคิดรวบยอด 
ในการแก้สมการ  คณิตคดสนุก ทักษะการคิดคำนวณ การบวก การลบ คูณ และหารจำนวนนับ ฝึกวิเคราะห์
สืบเสาะความรู้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปัญหาคณิตศาสตร์ท้าทาย ออกแบบวิธีการบวก ลบ คูณ หาร 
ตามแนวคิดสร้างสรรค์ การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหรือ   ได้
ปฏิบัติจริง ทดลองสรุปรายงาน   

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณที่กว้างและลึกซึ้ง การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำประสบการณ์ ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้
นำไปใช้ในการเรียนรู ้สิ ่งต่างๆ เพื ่อให้มีความสามารถในการสื่ อสาร    มีความสามารถในการคิด มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง สามารถทำงานอย่างมีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทยมีวิจารณญาณ 
เชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหาและแก้สมการ พร้อมทั้งตรวจคำตอบได้ 
 2. สามารถคิดคำนวณ การบวก การลบ การคูณและการหารทีย่ากและลึกซึ้งได้ 
 3. สามารถวิเคราะห์สืบเสาะความรู้ การคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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ค 15201 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
รายวิชาเพิ่มเติม                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                         เวลา  80   ชั่วโมง 
 

 สมการ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ การประมาณค่า การใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
รวมถึงใช้ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคำนวณ เศษส่วนและทศนิยม บวก ลบ 
คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม และนำไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณที่กว้างและลึกซึ้ง การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำประสบการณ์ ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้
นำไปใช้ในการเรียนรู ้สิ ่งต่างๆ เพื ่อให้มีความสามารถในการสื ่อสาร    มีความสามารถในการคิด มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียง สามารถทำงานอย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทยมีวิจารณญาณ 
เชื่อมัน่ในตนเองและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. แก้โจทย์ปัญหาเกี ่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่ายพร้อมทั ้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 
 2. ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงใช้ในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคำนวณ 
 3. บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม และนำไปใช้แก้ปัญหาตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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ค 16201 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
รายวิชาเพิ่มเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                       เวลา 80 ชั่วโมง 
 

 จำนวนเต็ม เปรียบเทียบจำนวนเต็ม สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม  สมบัติการแจกแจง 
สมบัติการถ่ายทอด สมบัติของ “1” และ “0” หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของจำนวนเต็ม  นำ
ความรู้เรื่องจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้
กำลังเป็นจำนวนเต็ม สมบัติของเลขยกกำลัง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง หาผลคูณและผลหาร
ของเลขยกกำลัง แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลัง คู่อันดับ บอกความหมายของคู่อันดับระนาบ XY  
กำหนดคู่อันดับและจุดลงบนระนาบ XY การประยุกต์ แก้โจทย์ปัญหาร้อยละ เวลาและแรงงาน แก้โจทย์
ปัญหาดอกเบี้ย 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณที่กว้างและลึกซึ้ง การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำประสบการณ์ ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้
นำไปใช้ในการเรียนรู ้สิ ่งต่างๆ เพื ่อให้มีความสามารถในการสื ่อสาร    มีความสามารถในการคิ ด มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียง สามารถทำงานอย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทยมีวิจารณญาณ 
เชื่อมั่นในตนเองและมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู ้
 1. เปรียบเทียบจำนวนเต็มได ้
 2. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของจำนวนเต็มได้ 
 3. นำความรู้เรื่องจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ 
 4. บอกสมบัติการสลบัที่ สมบัตกิารเปลี่ยนกลุ่ม การแจกแจง สมบัติการถ่ายทอด สมบัติของ “1” 
และ “0” ได้ 
 5. บอกความหมายของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเตม็ได้ 
 6. บอกสมบัติของเลขยกกำลังได้ 
 7. เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้ 
 8. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกำลังได้ 
 9. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลังได ้
 10. บอกความหมายของคู่อันดับระนาบ XY ได ้
 11. สามารถกำหนดคู่อันดับและจุดลงบนระนาบ XY ได ้
 12. แก้โจทย์ปัญหาร้อยละ เวลาและแรงงานได้ 
 13. แก้โจทย์ปัญหาดอกเบี้ยได้ 
รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู้ 
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อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (Gifted Science)                                              
รายวิชาเพิ่มเติม 
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ว 14201 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                     เวลาเรียน   80  ชั่วโมง 

 
ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืช  การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปลูก 

และบำรุงรักษาพืชมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์แยกแยะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การนำ
ความรู้และหลักการเกี่ยวกับวัสดุและสสาร แรงและมวลนำมาสร้างเป็นนวัตกรรม ใช้ในชีวิตประจำวัน 
พลังงานแสงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  การนำความรู้และหลักการเกี่ยวกับพลังแสงต่างๆ มาใช้ประดษิฐ์
เป็นของเล่น ของใช้หรือสิ ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  การกำเนิดจักรวาล  ระบบสุริยะ 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ       ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะ ดวงจันทร์ เช่น  สุริยุปราคา จันทรุปราคา น้ำ
ขึ้น-น้ำลง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ 

                    

     สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู ้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจ 
ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล การอธิบาย การอภิปราย การจำแนก การเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   การนำเสนอรายงาน  หรือโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมโลก  ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรี ยน) สามารถ
สร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขและสันติภาพโลก 
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีความซื่อสัตย์  สุจริต  ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์   มีคุณธรรม จริยธรรมและมุ่งมั่นในการทำงานอย่าง
เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู ้
1.  ศึกษา สืบเสาะหาความรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.  อธิบายและทดลอง  ปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชได้    

           3.  การวางแผน  ออกแบบ   การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือโครงงานที่สามารถประยกุต์ใช้ในปลูก
พืชได ้
           4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างของ พืช สัตว์ ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตวใ์นแต่ละกลุ่ม
ได ้
           5.  วางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับวัสดุและสสารมาใช้ในชีวิตประจำวนั 
พร้อมนำเสนอผลงาน 
           6.  วางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับมวลและแรงโน้มถ่วงของโลกมาใน
ชีวิตประจำวนัพร้อมนำเสนอผลงาน 
           7. ทดลอง รวบรวมข้อมูลและหลักการมาอธิบายปรากฏการณ์ของพลังงานแสงได้       
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           8. วางแผน  ออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือโครงงานทีน่ำพลังงานแสงมาใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจำวนั 
           9.  สืบค้น รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลการกำเนิดจักรวาล และการกำเนิดระบบสุริยะได้      
          10. สามารถนำความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิด้                                                                                                 
          11. สืบค้น รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายปรากฏการณ์เก่ียวกับดวงจันทร ์
          12. วางแผนออกแบบ สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะได้  
         รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้ 
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ว 15201 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                 เวลาเรียน     80    ชั่วโมง 

 

 ศึกษาวิเคราะห์  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  พืชและสัตว์ต่างๆ การนำประโยชน์จากพืช  และ 
สัตว์มาใช้ในด้านอาหาร การเกษตร การอุตสาหกรรมและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  แรงที่เก่ียวข้องกับ 
ชีวิตประจำวัน  การนำความรู้และหลักการเกี่ยวกับแรงต่างๆ มาใช้ประโยชน์  พลังงานเสียง การนำความรู้   
หลักการเกี่ยวกับพลังงานเสียงมาใช้ประโยชนใ์นชวีิตประจำวัน  สภาพแวดล้อมของโลกและการเปลี่ยนแปลง
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโลกให้น่าอยู่ 
   สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู ้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจ 
ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล การอธิบาย การอภิปราย การจำแนก การเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   การนำเสนอรายงาน  หรือโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมโลก  ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถ
สร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขและสันติภาพโลก 
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการทำงานอย่าง
เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู ้
   1. ระบุ จำแนกประเภทของพืชสัตว์ต่างๆในท้องถิ่นได้ 
  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างของพืช  สตัว์ต่างๆ ในแตล่ะกลุ่มได้ 
   3. วิเคราะห์ ออกแบบการนำประโยชน์จากพชืและสัตว์มาใช้ในชีวิตประจำวันในดา้นอาหาร 
การเกษตร การอุตสาหกรรมและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและนำเสนอผลงานได้ 
   4. ระบุแรงที่เกิดขึ้นและเก่ียวข้องกับชีวิตประจำวนัได้ 
  5. อธิบายหลักการเกี่ยวกับแรงต่างๆ และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

6. วางแผน ออกแบบ สรา้งสรรค์ผลงานที่เก่ียวข้องกับแรง  การใช้ประโยชน์จากแรง และนำเสนอ
ผลงานได ้
  7. อธิบาย  วิเคราะห์  การเกิดเสียงและจำแนกประเภทของเสียงได ้
   8. นำหลักการเกี่ยวกับการเกิดเสียงในลักษณะต่างๆ มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
   9. วางแผน  ออกแบบ สรา้งสรรค์ผลงาน หรือชิ้นงาน โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับพลังงานเสียงและ 
นำเสนอผลงานได ้
  10. วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจบุันได้ 
  11. วางแผนหรือแนวทางในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโลกได้ 
   12. ออกแบบ  สร้างสรรค์ผลงานชิ้นงาน  หรือโครงงานวทิยาศาสตร์ที่ชว่ยรักษาสภาพแวดล้อมของ 
โลกให้น่าอยู่และนำเสนอผลงานได้ 
        รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้ 
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ว 16201 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                เวลาเรียน   80 ชั่วโมง 
 

ศึกษาวิเคราะห์การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ของสิ่งมีชีวิต พืช มนุษย์ และ
สัตว์ต่างๆ การนำความรู้และหลักการเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ ความ
ต้องการพลังงานของร่างกาย/การคำนวณพลังงาน ที ่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆในร่างกาย  มาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน แหล่งทรัพยากรหิน ,แร่,ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ สมบัติ การจำแนก และการ
เปลี่ยนแปลงของสาร การนำความรู้และหลักการเกี่ยวกับสมบัติของสารมาใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจำวัน  
พลังงานไฟฟ้า การนำความรู ้  หลักการ เกี ่ยวกับพลังงานไฟฟ้า มาใช ้ประโยชน์ในชี ว ิตประจำวัน 
สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
โลกให้น่าอยู่ 
 สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู ้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจ 
ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล การอธิบาย การอภิปราย การจำแนก การเปรียบเทียบ  เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน  
ตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะ
ชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 

เห็นคุณค่าการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู ้
 1. วิเคราะห์ และอธิบายการเจริญ เติบโตและการเปลี่ยนแปลง ทางดา้นร่างกาย ของสิ่งมชีีวิตได้ 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบ  ความเหมือน ความแตกต่าง ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ต่างๆได้ 
 3. วิเคราะห์ออกแบบการนำประโยชน์จากการคำนวณพลังงานมาใช้ในชวีิต ประจำวนั ในด้านการ
รับประทานอาหารและการดูแลรักษาสุขภาพและนำเสนอผลงานได้ 
 4. ระบุ และจำแนกประเภทของหิน และแร่ต่างๆได้ 
 5. เลือกใช้สารแต่ละประเภทไดอ้ย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 6. สร้างสรรค์ ออกแบบผลงานที่เก่ียวข้องกับสารในชีวิตประจำ วัน การใช้ประโยชน์จากสมบัติ 
ของสารและนำเสนอผลงานได้ 
 7. อธิบาย วิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟา้ กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน 
ไฟฟ้าได ้
 8. นำหลักการเกี่ยวกับการต่อหลอดไฟฟ้าแบบตา่งๆมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
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 9. วางแผน ออกแบบ สรา้งสรรค์ผลงาน หรือชิ้นงาน โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา้และ 
นำเสนอผลงานได ้
         10. วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจบุันของโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศได้ 
         11. วางแนวทางในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโลกได้ 
         12. ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน ชิน้งาน หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ช่วงรักษาสภาพแวดล้อม 
ของโลกให้สมดุลและนา่อยู่ พรอ้มทั้งนำเสนอผลงานได้     
        รวมทั้งหมด   12  ผลการเรียนรู้ 
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รายวิชาเพิ่มเติม 
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ว 11102   Science 
Additional courses                                                     Science  Department  

Grade 1                                                                          Time   80   hours 
 

Study plants and animals that live in various areas in the local environment suitable 
for living.  Characteristics and functions of various parts of the human body, animals, and 
plants. The common functions of various parts of the human body. The importance of 
different parts of one's own body care of various parts of the body is correctly safe and 
always clean. Properties of materials used to make objects. Material type and material 
grouping. Sound generation and direction of sound movement. The stars that appear in the 
sky during the day and night. The reason that most of the stars are not visible during the 
daytime. The external characteristics of the rocks from the observed characteristics.   

Create knowledge by using the search for knowledge through scientific 
processes. Observe, explore, inspect, search for information, specify, explain, group, 
compare, solve problems. Appreciate the value of using knowledge in daily life. Honest, 
learning and determination to work appropriately. 
 
Expected Learning Outcomes: 
     Sc. 1.1 Number 1, 2 
     Sc. 1.2 Number 1, 2 
     Sc. 2.1 Number 1, 2 
     Sc. 2.3 Number 1 
     Sc. 3.1 Number 1, 2 
     Sc. 3.2 Number 1 
     And  Science skills : Observing, Classifying, Interpreting and Making Conclusion 
     Totals: 10 expected learning outcomes: 
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ว 12102   Science 
Additional courses                                                      Science  Department         

Grade 2                                                                          Time   80   hours 
 

Study the need for plants to receive water and light for growth.  Life cycle of 
flowering plants. Characteristics of living and non-living things.  Water absorption properties 
of materials and their application in everyday objects. The observable properties of materials 
resulting from the mixing of materials. The use of material properties to make objects for 
their intended use. Recycling used materials. Motion of light from light source and object 
visibility Guidelines to prevent hazards from looking at objects in an area with inappropriate 
lighting.  Soil composition and soil type. Soil utilization.  

Create knowledge by using the search for knowledge through scientific 
processes. Observe, explore, inspect, search for information, specify, explain, group, 
compare, solve problems. Appreciate the value of using knowledge in daily life. Honest, 
learning and determination to work appropriately. 

 
 

Expected Learning Outcomes: 
     Sc. 1.2  Number 1, 2, 3 
     Sc. 1.3  Number 1 
     Sc. 2.1  Number 1, 2, 3, 4 
     Sc. 2.3  Number 1 , 2 
     Sc. 3.2  Number 1 , 2 
     And  Science skills: Observing, Classifying, Interpreting and Making Conclusion 
     Totals: 12 expected learning outcomes: 
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ว 13102   Science 
Additional courses                                                                  Science  Department         
Grade 3                                                                                       Time   80   hours 

 

Study the things that are essential to life. Human and animal growth. The benefits 
of food, water and air. Taking care of yourself and your animals to receive these things 
properly. The life cycle of animals. Compare the life cycle of some animals. The value of 
animal life without changing the life cycle of animals.  An object is made up of small parts 
that can be separated and assembled into a new object.  Changes in materials when heating 
or cooling down. Effect of force on changes in motion of an object. Contact force and non-
contact force affecting the movement of objects.  Identify objects using magnetism and 
magnetism as criteria. Magnetic poles and predicting the consequences between magnetic 
poles when brought closer together. To convert one energy to another.  The operation of 
the generator and specify the energy source for electricity generation from the data 
collected. Benefits and harms of electricity.  How to use electricity economically and 
safely.  The rise and set routes of the sun causes the rising and falling phenomenon of the 
sun.  The occurrence of day and night. Direction by using the model.  The importance or 
benefit of the sun to living things. Components and importance of air.  The impact of air 
pollution on living organisms.  Practices to reduce air pollution. The occurrence of wind, the 
benefits and harm of the wind.   

Create knowledge by using the search for knowledge through scientific 
processes. Observe, explore, inspect, search for information, specify, explain, group, 
compare, solve problems. Appreciate the value of using knowledge in daily life. Honest, 
learning and determination to work appropriately. 
Expected Learning Outcomes: 
     Sc. 1.2  Number 1, 2, 3, 4 
     Sc. 2.1  Number 1, 2 
     Sc. 2.2  Number 1 , 2 , 3 , 4 
     Sc. 2.3  Number 1 , 2 , 3  
     Sc. 3.1  Number 1 , 2 , 3       Sc. 3.2  Number 1 , 2 , 3 , 4  
    And Science skills:  Observing, Classifying, Formulating Hypotheses, Experimenting 
,Interpreting and Making Conclusion 
    Totals: 20 expected learning outcomes: 
 
 
 



  

  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World Class Standard School 
 

192 

ว 14102   Science 
Additional courses                                                                  Science  Department         
Grade 4                                                                                       Time   40   hours 
 

Study the parts of plants, functions of roots, stems, leaves and flowers of flowering 
plants.  Similarities and differences in plant and animal and non-plant and animal organisms. 
Identification of Flowering Plants and Non-Flowering Plants.  Classification of vertebrates and 
invertebrates.  Noticeable characteristics of vertebrates.  Physical properties, hardness, 
elasticity, thermal conductivity and electrical conductivity.  The use of material properties 
in everyday life through the design process.  Properties of all 3 states, measuring instruments, 
mass and volume of matter.  The effect of gravity on an object using a spring scale to 
measure the weight of an object.  The mass of an object that changes the object's 
movement.  Object that is a transparent medium, translucent and opaque.  Moon rise and 
set route changes and forecasts of the moon's appearance.  The composition of the solar 
system.  Orbital period of various planets.   

Create knowledge by using the search for knowledge through scientific 
processes.  Observe, explore, examine, search for information, explain, discuss, lecture, 
classify, compare, exchange ideas, solve problems, design, create models by using 
technology in order to gain knowledge, ideas, and important skills. Communicate what is 
learned. There is a clear way of thinking. There are patterns of thinking and reasoning in 
decision making. Appreciate the value of using knowledge in daily life. Honest, learning and 
determination to work appropriately. 
Expected Learning Outcomes: 
     Sc. 1.2  Number 1 
     Sc. 1.3  Number 1, 2 , 3 , 4 
     Sc. 2.1  Number 1 , 2 , 3 , 4 
     Sc. 2.2  Number 1 , 2 , 3 
     Sc. 2.3  Number 1  
     Sc. 3.1  Number 1 , 2 , 3 
     And  Science skills: Observing, Classifying, Formulating Hypotheses, Experimenting 
,Interpreting and Making Conclusion 
    Totals: 16 expected learning outcomes 
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ว 15102   Science 
Additional courses                                                                  Science  Department         

Grade 5                                                                                       Time   40   hours 

Study the structure and characteristics of living things. Adaptation in each source to 
be suitable for living.  The relationship between living things and living things. Living and 
non-living things.  Food chains and the role of organisms that are producers and consumers. 
Environment. Environmental care that affects living things.  Genetic traits that are transmitted 
from parents to children of plants, animals and humans, similar characteristics of their own 
to parents. Change in state of substance, water solubility, chemical change. Irreversible 
change and reversible changes. To find the net force of the same forces acting on an object.  
Measuring the force exerted on an object.  Effect of friction on the change of motion of an 
object. Hearing through an intermediary.  The occurrence of highs, lows, loudness, noise, 
gradually using sound level meter. Avoiding and reducing noise pollution. Differences in 
planets and stars. Using a star map to identify the position and path of rise and fall of stars 
in the sky. The amount of water in each source and the amount of water that humans can 
use, benefit, ways to use water economically and conserve water.  Water circulation in the 
water cycle, fog, dew and frost processes. Rain, snow and hailing processes. 

Create knowledge by using the search of knowledge through scientific processes. 
Explore, examine, search for information, describe, explain, discuss, classify, analyze, 
compare, to create knowledge, ideas, important skills, communicate what is learned. There 
is a clear way of thinking. There are patterns of thinking and reasoning in decision making. 
Appreciate the value of using knowledge in daily life. Honest, learning and determination to 
work appropriately. 
Expected Learning Outcomes: 

Sc. 1.1  Number 1, 2 , 3 , 4                  
Sc. 1.3  Number 1 , 2 

     Sc. 2.1  Number 1,  2,  3 , 4                 
     Sc. 2.2  Number 1,  2,  3 , 4 , 5   
     Sc. 2.3  Number 1,  2,  3 , 4 , 5            
     Sc. 3.1  Number 1,  2        Sc. 3.2  Number 1,  2,  3 , 4 , 5           
     And  Science skills : Observing, Classifying, Formulating Hypotheses, Relationship of 
Space and Time  Experimenting ,Interpreting and Making Conclusion 
     Totals: 27 expected learning outcomes 
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ว 16102   Science 
Additional courses                                                                 Science  Department          
Grade 6                                                                                      Time   40   hours 

 

Nutrient types Benefits and importance of each type of nutrients. Choosing food to 
get all nutrients in proportion to gender age and safe for health. Functions and importance 
of organs in the digestive system.  Nutrient absorption, maintaining organs in the digestive 
system to function normally.  Separation of mixtures by picking, sifting, magnetism, pouring 
or decantation, filtering and sedimentation. Solutions for daily problems with separation of 
substances. The occurrence and effect of electric force caused by abrasive objects. 
Components of electrical circuits and easy electrical connections. Methods and effects of 
serial electric cell connection. Connection of series and parallel lamps. Application of 
knowledge, limitations, and applications in daily life. The shadow of the penumbra. The 
occurrence of eclipses and lunar eclipses. Space technology and use in daily life. Igneous, 
sedimentary and metamorphic rocks, the rock cycle, utilization of rocks and minerals in daily 
life. The formation of fossils and the past environment of fossils. The occurrence of the sea 
breeze, the monsoon and the effect on life and the environment.  The nature and impact 
of natural disasters and disasters such as floods, coastal erosion, landslides, earthquakes, 
tsunamis, surveillance and safe conduct from natural disasters and local disasters. The 
occurrence of the greenhouse effect and affecting organisms. Actions to reduce activities 
that cause greenhouse gases.  

Create knowledge by using scientific inquiry to explore, examine, search for 
information, identify, explain, discuss, compare, give examples, create models in order to 
gain knowledge, ideas, important skills, communicate what is learned. There is a clear way 
of thinking. There are patterns of thinking and reasoning in decision making. Appreciate the 
value of using knowledge in daily life. Honest, learning and determination to work 
appropriately. 
Expected Learning Outcomes: 
     Sc. 1.1 Number 1, 2, 3, 4, 5                  
     Sc. 2.1 Number 1  
     Sc. 2.2 Number 1                        Sc. 2.3 Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

     Sc. 3.1 Number 1, 2                    Sc. 3.2 Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
     And Science skills : Observing, Classifying, Formulating Hypotheses, Relationship of 
Space and Time  Experimenting ,Interpreting and Making Conclusion                                                          
Totals: 26 expected learning outcomes 
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คอมพิวเตอร ์                                                     
รายวิชาเพิ่มเติม 
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                                                 ว 11203   คอมพิวเตอร์ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                              เวลา   40   ชั่วโมง 

 
 

 ศึกษา ความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล ลักษณะของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล 
ประโยชน์ของข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ความหมาย ส่วนประกอบ หน้าที่ และ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การควบคุมเมาส์ แป้นพิมพ์การวางมือบนแป้นพิมพ์  เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดย
ใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ โปรแกรม Paint แถบเครื่องมือ การพิมพ์ข้อความ การกำหนดแบบอักษร ขนาดอักษร 
การจัดรูปแบบข้อความ สีข้อความ การกำหนดขนาดกระดาษ   การบันทึกข้อมูล การเปิดแฟ้มข้อมูล และการ
พิมพ์เอกสาร 
 โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความ
เข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ไ ด้เรียน สามารถนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 
 

ผลการเรียนรู ้
1. บอกความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล ลักษณะของข้อมูล วิธีการเก็บรักษาข้อมูล ประโยชน์ของ

ข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
2. บอกความหมาย ประโยชน์ การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง ชื ่อและหน้าที่ของอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
3. บอกความหมาย การใช้งาน และการดูแลรักษาเมาส์อย่างง่าย 
4. บอกส่วนต่าง ๆ ของแป้นพิมพ์ การวางมือ และการใช้งานแป้นพิมพ์อย่างถูกต้อง 
5. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใชซ้อฟต์แวร์หรือสื่อ 
6. อธิบายการใช้งานโปรรแกรม Paint บอกชื่อและหน้าที่ของแถบเครื่องมือ และใช้โปรแกรม Paint 
7. เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงาน 

 

รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
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                                                 ว 12203   คอมพิวเตอร์ 
 

 รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                       เวลา   40   ชั่วโมง 
 

  

ศึกษา ความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล คุณสมบัติของข้อมูล ประเภทของข้อมูล การเก็บรักษา
ข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล ความหมาย หลักการทำงาน  ส่วนประกอบ หน้าที่ ประโยชน์ การดูแลรักษาของ
คอมพิวเตอร์ แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ และเขียน
โปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำงานตามที่ต้องการความหมาย ส่วนประกอบ และหน้าต่างโปรแกรมวินโดวส์ 
ความหมาย ประโยชน์และโทษ การใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรม Microsoft Word ชื่อและหน้าที่ของแถบ
เครื่องมือ การพิมพ์ข้อความ การกำหนดแบบอักษร ขนาดอักษร การจัดรูปแบบข้อความ สีข้อความ  การ
กำหนดขนาดกระดาษ การบันทึกข้อมูล การเปิดแฟ้มข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร 
 โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน สามารถนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น 
 

ผลการเรียนรู ้
1.  บอกความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล คุณสมบัติ ประเภท วิธีการเก็บรักษาข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล 
2. บอกความหมาย หลักการทำงาน ประโยชน์ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3. บอกวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และประโยชน์ของการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ และเขียนโปรแกรมสั่งให้

ตัวละครทำงานตามที่ต้องการ 
5. บอกความหมาย ส่วนประกอบ และหน้าต่างโปรแกรมวินโดวส์ 
6. บอกความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต  วิธีการใช้งานเว็บไซต์ 
7. อธิบายการใช้งาน บอกชื่อ  หน้าที่ของแถบเครื่องมือ และใช้โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์ข้อความ 
8. เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงาน 

 
รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู้ 
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                                                 ว 13203   คอมพิวเตอร์ 
 

 รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                              เวลา   40   ชั่วโมง 
 

ศึกษา การค้นหาข้อมูลอย่างมีขั ้นตอนและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานของ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล วิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้
โปรแกรม Microsoft word   ในการจัดทำเอกสาร สร้างชิ้นงาน และประยุกต์ใช้โปรแกรมให้สอดคล้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และการเขียนโปรแกรมสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
 โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความ
เข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน สามารถนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 
 

ผลการเรียนรู ้
1. ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
2. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
3. อธิบายถึงองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 
4. อธิบายถึงการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ 
5. บอกถึงอุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล 
6. บอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำเอกสาร สร้างชิ้นงาน และประยุกต์ใช้โปรแกรมให้

สอดคล้องกับกลุ่มสาระต่าง ๆ 
8. เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงาน 
9. เขียนโปรแกรมสร้างลำดับของคำสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ 

 
    รวมทั้งหมด   9   ผลการเรียนรู้ 
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ว 14203   คอมพิวเตอร์ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                              เวลา   40   ชั่วโมง 

 

ศึกษาความหมายของข้อมูล  แหล่งข้อมูล   ประเภทของข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี การใช้
อินเทอร์เน็ต   การใช้งานโปรแกรม Ms PowerPoint ในการนำเสนอ จัดรูปแบบ ภาพนิง่ แทรกตารางและ
แผนภูมิในงานนำเสนอ  นำเสนองานภาพนิ่ง   

โดยการสืบค้น  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว  และการอภิปรายเพื่ อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้  สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน  สามารถนำไปใช้  ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น 

นักเรียนสามารถออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างงา่ย โดยใชซ้อฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 
 

ผลการเรียนรู ้
1. บอกความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเภทของข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลได้ 

2. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี 

3. สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตได้ 

4. ใช้งานโปรแกรม Ms PowerPoint  ในการนำเสนอ จัดรูปแบบ ภาพนิ่งได้ 

5. นำเสนองานภาพนิ่งได้ 

6. ประยุกต์เพื่อใช้งานได้และเห็นความสำคัญของชิ้นงาน 

7. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 
 

รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
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ว 15203   คอมพิวเตอร์ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                              เวลา   40   ชั่วโมง 

 
ศึกษาความหมาย บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณแ์ละ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต  ใช้งานโปรแกรม Ms Excel เบื้องต้น   

โดยการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว  และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้  สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน  
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น  

นักเรียนสามารถออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

 
ผลการเรียนรู ้
1. บอกความหมาย บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

2. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 

3. บอกความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 

4.  สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตได้ 

5. ใช้งานโปรแกรม Ms Excel เบื้องต้นได้  

6. ประยุกต์เพื่อใช้งานได้และเห็นความสำคัญของชิ้นงาน 

7. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 
 

รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
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ว 16203   คอมพิวเตอร์ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                เวลา  40  ชั่วโมง 

 
ศึกษาความหมาย บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณแ์ละ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีในอนาคต ใช้งานโปรแกรม Ms Excel เบื้องต้น   

โดยการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว  และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้  สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน  
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น  

นักเรียนสามารถออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 
 
ผลการเรียนรู ้
1. บอกความหมาย บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

2. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 

2. บอกความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 

3. ยกตัวอย่างแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีในอนาคตได้ 

4. สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตได้ 

5. ใช้งานโปรแกรม Ms Excel เบื้องต้นได้  

6. ประยุกต์เพื่อใช้งานได้และเห็นความสำคัญของชิ้นงาน 

7. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 

 
รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู้ 
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วิทยาศาสตร์พลังสิบ                                                      
รายวิชาเพิ่มเติม 
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ว14204 วิทยาศาสตร์พลังสิบ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                 เวลาเรียน     40    ชั่วโมง 
 
 ปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงจิต
วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมสะเต็ม กิจกรรมที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่และสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
คุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างผาสุก  
 โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะให้นักเรียนฝึกนำความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาผ่านการออกแบบขั้นตอน ลงมือ
ปฏิบัติ แล้ววิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน  
 เน้นการวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับ
บริบท สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  ระบุปัญหา และสามารถลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบด้วยตนเองได้ 
 2.  สรุป และอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากกิจกรรมได้ 
 3.   ประยุกต์ใช้ความรู้จากกิจกรรมเพื่ออธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
   ที่เก่ียวข้องกับตนเอง นำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรม 
 4.  มีจิตวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
            
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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คณิตศาสตร์เสริม                                                      
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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คณิตศาสตร์เสริม 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          เวลาเรียนภาคปกติ 40 ชั่วโมง     ภาค English Program 80 ชั่วโมง 
 

        การบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาจำนวนนับ  ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
การบวก การลบการคูณ การหาร โจทย์ปัญหาเวลา  การบวก การลบ โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ
ที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง    การบวก การลบทศนิยมและโจทย์ปัญหาไม่เกิน 3 ตำแหน่ง   
การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
        โดยการหาคำตอบ แสดงวิธีทำ สร้าง เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ  ในการแก้ปัญหา  การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย สามารถทำงานอย่างมีระบบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  
 

ผลการเรียนรู ้

1. หาผลลัพธ์การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนบัได้ 

2. สามารถแก้โจทยป์ัญหาจำนวนนับ เวลา และตัวไม่ทราบค่า 

3. สามารถแก้โจทยป์ัญหา การบวก การลบเศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหนง่ได้ 

4. สามารถหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ 

 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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คณิตศาสตร์เสริม 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5            เวลาเรียนภาคปกติ 40 ชั่วโมง   ภาค English Program 80 ชั่วโมง 
 
        การบวก การลบ การคูณ การหาร โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ  การคูณ การหาร โจทย์
ป ัญหาทศนิยมที ่ผลลัพธ์เป ็นทศนิยมไม่เก ิน 3 ตำแหน่ง การเปลี ่ยนหน่วยความยาวและน้ำหนัก 
บัญญัติไตรยางศ์  โจทย์ปัญหาร้อยละ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมด้านขนาน  และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  การหาปริมาตรและความจุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
        โดยการหาคำตอบ แสดงวิธีทำ สร้าง เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ  ในการแก้ปัญหา  การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และนำความรู้ไปประยุกตใ์ช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย สามารถทำงานอย่างมีระบบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  
 

ผลการเรียนรู ้
1. หาผลลัพธ์การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วนและทศนยิมได้ 

2. สามารถแก้โจทยป์ัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยมไม่เกิน 

3 ตำแหน่งได ้

3. สามารถแก้โจทยป์ัญหาร้อยละโดยใช้บัญญัติยางคไ์ด้ 

4. สามารถหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดา้นขนานและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและ

ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมได ้

 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World Class Standard School 
 

207 

 
คณิตศาสตร์เสริม  

กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             เวลาเรียนภาคปกติ 40 ชั่วโมง  ภาค English Program 80 ชั่วโมง 
        

 การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเก่ียวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร การแก้โจทย์
ปัญหาด้วยสมการ แบบรูป โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. ค.ร.น.  อัตราส่วน มาตราส่วน และร้อยละ  สมบัติของเส้น
ขนาน ความยาวรอบรูป และพื้นที่รูปสามเหลี่ยม หลายเหลี่ยม รูปวงกลม   ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
        โดยการหาคำตอบ แสดงวิธีทำ สร้าง เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ  ในการแก้ปัญหา  การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และนำความรู้ไปประยุกตใ์ช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย สามารถทำงานอย่างมีระบบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  
 

ผลการเรียนรู ้
1. สามารถเขียนสมการและแก้สมการได้ 

2. สามารถแก้โจทยป์ัญหา ห.ร.ม. ค.ร.น. อัตราส่วน มาตรส่วน และร้อยละ ได้ 

3. สามารถหาขนาดของมุมโดยใชส้มบัติของเส้นขนาน 

4. สามารถหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม หลายเหลี่ยม รูปวงกลม และปริมาตร

รูปเรขาคณิตสามมิติประกอบดว้ยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ 

 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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สุนทรียนาฏดนตรี                                                      
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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สุนทรียนาฏดนตรี                                                                                                           

กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                          เวลา  40  ชั่วโมง  
                                                                                                             

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกำเนิดเสียง    คุณลักษณะของเสียง    จังหวะและการร้องเพลง     
 เพลงในชีวิตประจำวัน  บทเพลงในท้องถิ่น  การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยและ
นาฏยศัพท์  การแสดงนาฏศิลป์ไทย  และการละเล่นของเด็กไทย 

ให้นักเรียนสังเกตภาพและคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ จำแนก ปฏิบัติ สรุป
ความรู้     ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดเสียง    คุณลักษณะของเสียง    จังหวะและการร้องเพลง  
เพลงในชีวิตประจำวัน  บทเพลงในท้องถิ่น  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยและ
นาฏยศัพท์  การแสดงนาฏศิลป์ไทยและการละเล่นของเด็กไทย  รวมถึงการปฏิบัติท่ารำ  และมารยาท
ที่ดีในการชมการแสดง  สามารถอธิบายความรู้จากประสบการณ์เดิม  เคลื่อนไหวท่าทางเลียนแบบได้
อย่างเหมาะสม  เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ารำ  ขับร้องเพลงได้ไพเราะและสามารถแสดงออก
ได้อย่างอิสระตามความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง  

เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านดนตรี-นาฏศิลป์  นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวนัได้เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถบอกสีสันของเสียงได้ 
2. สามารถฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ได้ 
3. สามารถปฏิบัติท่ารำเพลงงามแสงเดือนได้ถูกต้องตามทำนองและเนื้อร้อง 

 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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สุนทรียนาฏดนตรี                                                                                                               

กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                                  

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                        เวลา  40  ชั่วโมง  
 

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเสียงมนุษย์  เสียงดนตรี  คุณลักษณะของเสียงดนตรี  
คุณลักษณะของจังหวะ  การขับร้อง  ความหมายและความสำคัญของบทเพลง  บทเพลงและดนตรีพื้นเมือง   
กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ      การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ  การใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย 
การมีมารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและการละเล่นพื้นบ้านของไทย 

ให้ผู้เรียนสังเกตภาพการกำเนิดเสียง  เครื่องดนตรีไทย  การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ  นาฏยศัพท์     
ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย  ท่าทางการร่ายรำประกอบเพลงต่าง ๆ  การเป็นผู้ชมที่ดีและไม่ดีเพื่อวิเคราะห์และ
เขียนอธิบายเกี่ยวกับภาพ  การอ่านสถานการณ์และวิเคราะห์คำถาม การฝึกการขับร้องเพลงให้ถูกต้องตาม
จังหวะสามารถเขียน  บอก  เล่า  อธิบายความรู้สึกได้จากประสบการณ์เดิม   โดยการถ่ายทอดจินตนาการและ
ความคิดของตนเองอย่างอิสระ   สามารถปฏิบัติท่ารำ  ขับร้อง  และเข้าใจจังหวะได้ด้วยตนเองโดยการใช้
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ และสรุปความรู้ที่ได้ลงในแผนภาพต่าง ๆ  

เห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี -นาฏศิลป์  นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
ผลการเรียนรู ้

1. สามารถร้องเพลงและตบมือเข้ากับจังหวะได้ 
2. สามารถใช้นาฏยศัพท์  และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยประกอบเพลงต่างๆได้ 
3. สามารถปฏิบัติท่ารำเพลงชาวไทยได้ตามทำนองและเนื้อร้อง 
4. สามารถร้องเพลงประกอบการละเล่นพื้นบ้านของไทยได้ 

 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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สุนทรียนาฏดนตรี                                                                                                           

กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                                  

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                       เวลา  40  ชั่วโมง  
 

        ศึกษาฝึกทักษะทางนาฏศิลป์และทางดนตรี เพื่อความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับทักษะการ

เคลื่อนไหวร่างกาย การแสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ การแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมาย

แทนคำพูดโดยใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่า องค์ประกอบของดนตรี สัญลักษณ์เบื้องต้นทางดนตรี ทักษะการ

อ่านโน้ตเพลงแบบซอลเฟจ ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี ทักษะการขับร้องเพลงไทยและเพลงไทยสากล 

ทักษะการรวมวงบรรเลง ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีและนาฏศิลป์ 

โดยมุ่งหวังพัฒนาให้นักเรียนได้มีพัฒนาการสมวัยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ 

สติปัญญา มีเจตคติที่ดีต่อสุนทรียภาพนาฏศิลป์-ดนตรี ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ขยันหมั่นเพียร 

สามารถทำงานอย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นคุณค่าชื่นชอบ ชื่น

ชม ภาคภูมิใจวัฒนธรรมไทยและร่วมกันสืบทอดให้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยคงอยู่ต่อไปนานเท่านาน  
 

ผลการเรียนรู ้

1. ผู้เรียนมีทักษะเบื้องตน้ เก่ียวกับนาฏศิลป์ ดนตรไีทย และดนตรสีากล 

2. ผู้เรียนมีทักษะการคิดสรา้งสรรค์ทางดนตรี สามารถถ่ายทอดกิจกรรมดนตรีตามจินตนาการ 

3. ผู้เรียนสามารถร้องเพลง และประกอบท่าทางได้อยา่งถูกต้อง 

4. ผู้เรียนสามารถเล่นเครื่องดนตรี ในบทเพลงที่กำหนดได้ 

5. ผู้เรียนแสดงทา่ทางประกอบจงัหวะอย่างสร้างสรรค์ 

6. ผู้เรียนแสดงทา่ทางประกอบเพลงโดยใชน้าฏยศัพท์และภาษาทา่ทางนาฏศลิป์อย่างสร้างสรรค์ 

7. ผู้เรียนมีระเบียบวนิัย มีความรบัผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อวิชานาฏศิลป์ ดนตรี 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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Reading & Writing   
Extracurricular Activities          Foreign Language Department 
Grade 1                Teaching Hours: 160 
 

 

Looking at the pictures before you read. They show what the text is about. Writing 
numbers: 1, 2, 3. Spelling numbers: one, two, three. Finding the numbers when you read. They 
tell how many. Writing a short paragraph. A short paragraph has two or more sentences. It is 
about one idea. Reading the title. A title is the text’s name. It tells what the text is about. Looking 
at the title before you read. Guessing what the text is about. Reading the captions; sometimes 
there are words under a picture. These words are a caption. the caption gives information about 
the picture. Looking at captions when you read to learn about a story. Writing an informational 
paragraph: An informational paragraph is true. It has real information about topic. It can be 
about a person, a place, or a thing. Finding the color words when you read. Words like red and 
green are color words. They tell what color things are. Finding the shape words when you read. 
Words like triangle, oval, and square are shape words. They tell what things look like. Writing 
description: the description tells what something looks like. You can write descriptions of people, 
places, or things. Finding the topic: the topic is what the text is about. Looking at the title and 
pictures before you read. They can tell you the topic. Finding the details: a detail is word or 
sentence about the topic. It gives more information. Finding the details when you read. They 
tell you more about the topic. Writing a friendly letter: a friendly letter is a letter to your friend 
or a family member. It has a greeting, such as Dear Jane. It has an ending, such as Your friend. 
Finding differences: the differences show how things are not the same. For example, new and 
old are not the same. These words show differences. Finding the differences when you read. 
They help you understand the text. Finding the cities which are places with lots of people. A 
city is in a country. Names of cities start with a capital letter. Finding the cities when you read. 
They tell you where things are. Writing a weather report giving information about the weather. 
It has words like hot, cold, rainy, or windy. It has pictures, too. Finding the characters. 
Characters are people or animals in a story. Their names start with a capital letter. Find the 
characters when you read to know is in the story. Using a diagram. A diagram is a picture. It 
shows important information. Looking at the diagrams when you read. They help you understand 
a text. Writing an autobiography. An autobiography is a story about your life. It has your name. 
It tells where you are from. It gives other information about you. 
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Expected Learning Outcomes 
  1. Leaners are able to read the conversation, story, text, title and captions.   
  2. Learners are able to look at the pictures before they read, find the numbers 
when they read, guess what the text is about, find the color words, find shape words, find the 
details when they read, find the differences, find the characters when they read, and use a 
diagram to help them understand the text more. 

3. Learners are able to write a short paragraph, an informational paragraph, a 

description, a friendly letter, a weather report, and an autobiography. 
 

Total : 3 learning outcomes 
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Reading & Writing  
Extracurricular Activities                       Foreign Language Department 
Grade 2                 Teaching Hours: 160 

 

Reading the title. The title gives the topic of a text. The topic is what a text is about. 
Read the title first to learn the topic. Reading the headings. Headings show different parts of a 
text. Headings tell what each part is about. Read the headings first to learn about the different 
parts of the text. Writing a conversation. A conversation is a talk with two or more people. 
Conversations have questions and answers. Finding key information. Words or phrases that 
you see many times in a text are important. These words and phrases are key information. 
Look for key information when you read to know what a text is about. Finding the setting. The 
setting is a place in a story. When you read, ask, Where is this? Writing an E-mail. An e-mail 
is a letter you send using the Internet. You can write about what you’re doing and where you 
are. Finding the action words. Words like swim, run, and jump are action words. When you 
read, look for action words to know what the people in a story are doing. Finding the main idea. 
The main idea gives more information about the topic. You can find the main idea in the first 
sentence. Writing a story. A story has characters and a setting, but it doesn’t always happen in 
real life. A story can be about anything. Finding the places. Places are countries, cities, and 
buildings, like South Korea, New York City, and schools. Find places in a text to understand 
where people are. Understanding cause and effect. Cause and effect help you understand why 
things happen in a text. The cause is why something happens. And the effect is what happens 
after. Writing a paragraph. A paragraph is three or more sentences about the same idea. The 
first sentence has the main idea. The other sentences give information about the main idea. 
Finding likes and dislikes. Likes are things people think are good. Dislikes are things people 
think are bad. Find likes and dislikes in a text to understand how people feel about things. 
Finding what is similar and different. Things that are almost the same are similar. Things that 
are not the same are different. Find what is similar and what is different to learn more about a 
text. Writing an opinion. An opinion shows what you think about something. It shows if you like 
or dislike something. Finding times. Times show when things happen. For example, 7:30 a.m. 
and 2:00 p.m. are times. Look for times when you read. Understanding the sequence. The 
sequence is the order that things happen in a story. Words like first, next, then, and finally help 
you understand the sequence. Writing a schedule. A schedule shows what you do at different 
times in a day.  
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Expected Learning Outcomes 
 1. Leaners are able to read the interview, story, text, poster, and text messages.  
 2. Learners are able to read the title and use it to find the topic, read the headings and 
use them to learn about the parts of a story, find key information to know what a text is about, 
find the setting and say where a story happens, find the action words and use them to 
understand what people are doing, find the main idea and use it to learn more about the topic, 
find places and use them to understand where people are, understand cause and effect and 
use it to understand why things happen, find likes and dislikes and use them to understand 
how people feel about things, find things that are similar and different and use them to learn 
more about the text, find times and use them to understand when things happen, and 
understand sequence and use it to know the order things happen. 
 3. Learners are able to write a conversation, an e-mail, a story, a paragraph, an opinion 
and a schedule about leaners’ activities.  
 

Total : 3 learning outcomes 
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Reading & Writing  
Extracurricular Activities          Foreign Language Department 
Grade 3                            Teaching Hours: 160 
  

Skimming for gist. Gist is what a text is mostly about. To find the gist, you can read a 
text quickly. This is called skimming. Before you read, skim the text. Look at the title, the first 
sentence of each paragraph, and the pictures. Scanning for details. Details give more 
information about something in a text. To find details, quickly read the text a second time and 
look for only what you need, such as color words or numbers. This is called scanning. Writing 
a description. A description gives details about a person, a place, or a thing. These details help 
the writer paint a picture in the reader’s mind. Finding facts, a fact is something that is true for 
everyone. For example, These socks are yellow is a fact. When you read, find the facts to know 
what is true in a text. Finding opinions. An opinion is what a person thinks about something. It 
is not true for everyone. For example, These socks are the best is an opinion because it is not 
true for everyone. When you read, find opinions to know how people feel. Writing a persuasive 
text. A persuasive text gives the writer’s opinions about a topic. It also gives reasons why the 
writer thinks that way. Writers use persuasive texts because they want readers to agree with 
them. Finding the problem and solution. Stories have problems and solutions. A problem is 
what goes wrong for a character. A solution is how the character fixes the problem. When you 
read, find the problem and solution to better understand the story. Classifying. To classify means 
to put things into a group because they are similar in some way. When you read, classify 
people, places, and things to understand what they have in common. Writing a process 
paragraph. A process paragraph explains how to do something. It can include steps or give 
directions. Making notes. Notes are words or phrases you write down as you read. Use notes 
to help you remember and think about important information in a text. Summarizing. Summarize 
means to tell what a story is about in one or two sentences. To summarize a story, retell the 
story in your own words after you read. Writing an outline. An outline is a plan for your writing. 
It is a list that helps you organize your thoughts. An outline shows the order of the ideas you 
want to write about. Identifying the main and minor characters. Main characters are who the 
story is about. Minor characters are in the story, but the story isn’t about them. When you read, 
identify the different types of characters in a story. Understanding the setting. The setting is the 
time and place of a text. It answers the questions When? and Where? When you read, identify 
the setting and ask How does this setting affect the people in the text? Writing a journal entry. A 
journal is where you write what happened on a specific day. You can write about what you 
were doing and what you were thinking. Understanding the sequence of events. Events are 
things that happen in a text. The sequence of events is the order of things. Find words like first, 
then, and finally to help you understand the order things happen as you read. Finding the 
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beginning, middle and end. A story has three parts. The beginning introduces the characters 
and the setting. The middle introduces the problem and shows what happens. The end has the 
solution to the problem. Writing a story. A story has a beginning, middle and end. Make sure 
to write all the parts in your story so readers have a complete story.  
 
Expected Learning Outcomes 
 1. Leaners are able to read an article, a story, and a news story.  
 2. Learners are able to skim for gist to learn what a text is about, scan for details to 
find more information, find facts to know what is true in a text, find opinions to know how people 
feel, find the problem and solution to better understand the story, classify and understand how 
things are similar in some way, make notes to help them remember important information, 
summarize and tell what a story is about in one or two sentences, identify the main and minor 
characters to know what the story is about, understand the setting and identify how it affects 
people, find the order of things in a text and understand the sequence of events, and find the 
beginning, middle and end of a story.  
 3. Learners are able to write a description, a persuasive text, a process paragraph, an 
outline, a journal entry and a story.  
  

Total : 3 learning outcomes 
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Reading & Writing  
Extracurricular Activities                      Foreign Language Department 
Grade 4                            Teaching Hours: 160 
  

Identifying fiction and nonfiction. Fiction tells a story that is not true. It has characters 
and colorful illustrations. Nonfiction is a text with information. It can have facts, photos, and 
captions. After you read, find out if a text is fiction or nonfiction. Identifying the writer’s purpose. 
Every writer has a purpose. One purpose is to inform, or give information. Another purpose is 
to persuade, or make you believe or do something. When you read, ask, Why did the writer 
write this? Writing a persuasive text. A persuasive text uses reasons and opinions to help a 
reader believe or do something. Finding the main ideas and details. Each paragraph in a text 
has a main idea and details. Details explain the main idea of a paragraph. When you read, find 
the details to understand the main idea. Making predictions. A prediction is what you think will 
happen. When you read, use clues to make predictions about how the story will continue and 
how it will end. Clues can be a story’s title, words, and pictures. Writing a descriptive text. A 
descriptive text can be about a place. To help readers imagine a place, describe what they can 
see, hear, smell, and feel in that place. Finding similes. A simile uses like or as to compare two 
different things. For example, The rocker is as big as a whale is a simile. When you read, look 
for similes. They will help you imagine the story. Guessing unknown words. When you read, 
you might find words you don’t know. If this happens, look at the words before and after them. 
These words can help you guess the meanings of the words you don’t know. Writing an opinion 
text. An opinion text tells how you feel about something. It includes an introduction sentence 
with your opinion, sentences with your reasons for that opinion, and a conclusion sentence. 
Comparing and contrasting. To compare, look at how things are the same. To contrast, look at 
how things are different. When you read, look for words like both, too, and similar to compare. 
Look for words like but, different, and unlike to contrast. Understanding characters. Characters 
have feelings, just like you do. When you read, ask yourself, How does the characters feel and 
why? Why does the character say this and act like this? These questions will help you understand 
the story. Writing a descriptive text. A descriptive text can be about a person. It tells what the 
person looks like, what the person likes and dislikes, and what the person does. Understanding 
cause and effect. A cause is why something happens. An effect is what happens because of 
the cause. When you read, look for words like because, so, and if to help you find causes and 
effects. Finding the theme. The theme is a lesson you learn from a story. When you read, think 
about what a character does right or wrong. Then ask yourself, What can I learn from this?  
Writing a news article. A news article has information about an event. It has a headline (title) 
and a byline (the writer’s name). It answers the questions who, what, where, when, and why. 
Summarizing. Summarizing is telling what happened in a story in a few sentences. To 
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summarize after you read, ask yourself, What is the story about? What are the important events? 
Identifying facts and opinions. Writers can give their opinions and use facts to support them. 
When you read, decide what are facts and what are the writer’s opinions. Writing a story. A 
story has a setting, interesting characters, and a plot (beginning, middle, and end).  It also has 
a problem and a solution.  
 
Expected Learning Outcomes 
 1. Leaners are able to read fiction and nonfiction, blog post, text, story, and e-mail. 
 2. Learners are able to identify the type of text they read by the way it looks, identify 
the writer’s purpose, identify the main idea and its details in each paragraph, predict the story’s 
ending by looking at the title, words, and pictures, identify similes by looking for like and as, 
guess the meanings of unknown words by looking at words before and after, compare and 
contrast information by looking for both, too, but, and unlike, guess the characters’ feelings by 
how they act and what they say in the story, identify causes and their effects by looking for 
because, so and if, find the them of a story by looking at what a character does, identify the 
important events in a story and summarize them, and identify facts and opinions. 
 3. Learners are able to write a persuasive text, a descriptive text about a place, an 
opinion text, a description of a person, a news article, a story and include dialogue. 
 
Total : 3 learning outcomes 
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Reading & Writing  
Extracurricular Activities               Foreign Language Department 
Grade 5                    Teaching Hours: 160 
  

Paraphrasing. Paraphrasing is putting something into your own words. You can 
paraphrase something you read or something someone says. When you read, paraphrase to 
help you understand a text and remember key information. Using the 5 Ws. The 5 Ws are who, 
what, when, where, and why. When you read, use the 5 Ws to understand the most important 
information in the story. Writing an explanatory text. An explanatory text uses information to 
explain something. It increases reader’s knowledge and helps them understand a topic better. 
Making connections. We can make connections between a text and our own experiences. When 
you read, ask, How is this similar to my life? Your answers can give you a deeper understanding 
of the text. Classifying and categorizing. To classify, put similar things into a group. To 
categorize, give the group a name that describes it. When you read, classify and categorize to 
understand how things are similar and different. Writing a report. A report includes information 
you learned about a topic. When you write a report, include an introduction, facts and details, 
a picture with a caption, and conclusion. Identifying the theme. A theme is a lesson you can 
learn from a story. Usually, the writer doesn’t tell the reader the theme. To find the theme after 
you read, ask, What did the character learn? What did I learn? Identifying cause and effect. A 
cause is why something happens. An effect is what happens because of a cause. A cause can 
have many effects. When you read, identify causes and effects to understand how events are 
related. Writing an essay. An essay is a piece of writing about a subject. It includes a title, an 
interesting introduction with your main idea, body paragraphs that support the main idea, and 
a conclusion that summarizes the key points. Skimming for gist. Skimming means to look over 
a story’s features quickly without reading every word. Before you read, quickly look at the story’s 
title, the first and last sentence of each paragraph, and pictures to learn what the story is about. 
Drawing a conclusion. Drawing a conclusion is what you do after thinking carefully about a text. 
When you read, use words and pictures in a text and your own knowledge to draw conclusions 
about what the writer doesn’t tell you. Writing an opinion essay. An opinion essay tells if you 
like or dislike something. Write your opinion in the introduction, your reasons in the body 
paragraphs, and a summary of your thoughts in the conclusion. Scanning for details. When you 
scan, you look quickly over the text for specific information. For example, if you need to find 
amounts, scan for numbers. After you read a text, scan the body paragraphs to find the 
information you need. Visualizing. Writers use words to help readers visualize, or create pictures 
in their minds. When you read, notice the words the writer uses to describe things. Try to see 
those things in your mind. Writing a descriptive essay. A descriptive essay describes a person, 
place, or thing. Use describing words and details to paint a picture in your reader’s mind.  
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Describing words help your writing to be interesting. Taking notes. Taking notes will help you 
remember important information. When you read, underline important details. Then, to take 
notes, write a few words about these details on a separate piece of paper. Identifying 
characters, setting, and plot. The characters are the people in the story.  The setting is where 
and when the story happens. The plot is what happens in the story. Identify characters, setting, 
and plot to understand a story more. Writing a story. A story can be about real or imaginary 
characters. Usually the characters in a story need to solve a problem. The problem can be 
caused by the setting or the plot.   
 

Expected Learning Outcomes 
 1. Leaners are able to read the interview and paraphrase it, paraphrase to help them 
understand a text and remember key information, read the story and find the 5 Ws, use the 5 
Ws to help them understand the most important information in a text, read the article and make 
connections with their own experiences, make connections between a text and their own 
experiences to give them a deeper understanding of what they’re reading, understand the story 
and classify or categorize information in it, put similar thing into a group to help them organize 
and remember what they read, read the story and identify the theme, identify the theme to learn 
a lesson from the story, read the article and understand cause and effect, identify cause and 
effect to understand how events are related.  
 2. Learners are able to read the essay and skim for gist, skim for gist to learn what the 
text is about, read the journal and draw conclusions, draw conclusions to give them a deeper 
understanding of the text, scan a text for specific information, scan a text after they read it to 
find the information they need, understand the article and create pictures in their mind of what 
the writer is describing, notice the words the writer uses to describe things and visualize them, 
take notes about important details to help them remember things better, understand the story, 
and identify characters, setting, and plot to understand a story more.  
 3. Learners are able to write an explanatory text about food, use also, in fact, and as 
well to introduce more information, write a report about an animal, use headings to organize 
information, write an essay about the chores they do around the house, use a phase such as 
in conclusion to begin their conclusion, write an opinion essay about their favorite seasonal 
activity, use a comma and words like and, but, and so to connect two sentences, write a 
descriptive essay, use their senses to describe their favorite place, write a story and use 
pronouns like he, she, and they to avoid repeating names.  
Total : 3 learning outcomes 
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Reading & Writing  
Extracurricular Activities                       Foreign Language Department 
Grade 6                             Teaching Hours: 160 
  

 

Identifying the point of view. A narrator tells the story and has a point of view. A first 
person point of view uses I, me, we, and us in the story. This narrator is a main character.                               
A narrator with a third person point of view tells the story but is not part of the story. Making 
inferences. An inference is a guess about something the writer doesn’t tell you in the text. 
Writing a detailed description. A detailed description can help a reader imagine a place. When 
you write about a place, include details about what the place is, where it is, who is there, why 
they are there, and when things happen. Identifying the main Idea and details. Each paragraph 
in a text has a main idea and details. Details explain why the main idea is true. When you read, 
find the main idea of each paragraph. Then find the details to learn more about each main idea. 
Identifying the main Idea and theme. The main idea is what a story is about. The theme is a 
lesson you can learn from the story. After you read, ask, What is this story about? to find the 
main idea. Then ask, What did I learn? to find the theme. Writing a magazine article. A magazine 
article informs a reader about a topic. It includes a headline, pictures, and an interesting opening 
sentence that grabs the reader's attention. This sentence is called a hook. Identifying and 
analyzing the setting. The setting is where and when a story happens. It can affect a story's 
characters and events. While you read, think about the setting. Ask yourself, How does the 
writer describe it? How does it affect the characters and plot? Using visuals. Pictures, diagrams, 
and maps are visuals. Visuals provide information that is not in a text. While you read, look at 
visuals to understand more about the ideas in a text. Writing a process Essay. A process essay 
tells the reader how to do something.                 It has a title that explains what the reader 
will learn how to do. Each paragraph explains a step in the process. Understanding a bar graph. 
A bar graph compares two or more things. It uses rectangles to show how much or how many. 
While you read, look at bar graphs to learn specific information that is not in the text. Making 
predictions. A prediction is what you think will happen. While you read, use clues in the story 
and your own knowledge to guess what might happen. Make predictions throughout the story 
and at the end of the story. Writing a review. A review is an opinion about a text of story. It 
includes an introduction paragraph with a summary, body paragraphs with like and dislikes, and 
a conclusion paragraph with final thoughts. Analyzing characters. To analyze a character, think 
about what the character looks like, feels, says, and does. While you read, analyze the 
characters to help you understand the story. Understanding types of conflict. Internal conflicts 
happen within a character. These conflicts could be about fears or sadness. External conflicts 
happen outside a character. They could involve other characters or the setting of the story. 
Identify types of conflict to understand more about the text. Writing a comparative report.              
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A comparative report compares two things. It includes an introduction paragraph, body 
paragraphs to show how two things are similar and different, and a conclusion paragraph with 
a strong final thought. Making a value judgment. Value judgments are opinions about what is 
right or wrong. While you read, think about a character’s words and actions. Ask yourself, Did 
the character do the right thing? What kind of person is the character? Understanding a pie chart. 
A pie chart is a circle with many pieces. Each piece shows a percentage, and the pieces add 
up to 100 percent. While you read, look at pie charts to learn more about a topic. Writing a 
research report. A research report presents information you learn from books, people, or the 
Internet. It has an introduction with your main idea, body paragraphs with your research, and a 
conclusion paragraph that summarizes your ideas.  
 
Expected Learning Outcomes 
 1. Leaners are able to read the story and identify the point of view, use the point of 
view to know who is telling the story, read the article and use it to make inferences, make 
inferences and use them to understand a text, read the newsletter and find the main ideas and 
details to understand a text, read the story and identify the main idea and theme, read the story 
and identify/analyze the setting, and read the text and use visuals to help them understand a 
text. 
 2. Learners are able to read a bar graph to get information that’s not in the text, find 
clues and make predictions about story, use clues and their own knowledge to make predictions 
in a story, analyze characters to help understand the story, identify conflicts in a story, identify 
how a writer uses words to show how characters feel, make value judgments about a character, 
and read and understand a pie chart.  
 3. Learners are able to write a detailed description, use sequencers to show the order 
of events, write a headline and a hook, write a magazine article, write a process essay, use 
phrases like in order to and so that, to show the purpose of the steps, write a review, use 
phrases to give examples, write a comparative report, write an introduction, body paragraphs, 
and a conclusion, do a research and use it to write a report, and use introduction, body, and 
conclusion paragraphs to write a research report.  
Total : 3 learning outcomes 
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วัฒนธรรมจีน                                                      
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World Class Standard School 
 

226 

วัฒนธรรมจีน                                                                                                                    

กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                           เวลา 40 ชั่วโมง 
 

ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ปีนักษัตร ศิลปะการแสดง ศิลปะการต่อสู้ 
ศิลปะการเขียนพู่กันจีน และเข้าใจประวัติและที่มาของวัฒนธรรมจีนต่างๆ มีความรู้ความสามรถในการใช้
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมเจ้าของภาษา และ
นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และประกอบอาชีพในอนาคต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในดา้น
ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู ้

 1. ฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความ บทความ บทสนทนาตา่งๆได้                                             

 2. สามารถศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมจีนต่างๆได้                              

 3. สามารถเปรียบเทียบ รปูแบบ ลักษณะตา่งๆ การใช้ถ้อยคำบทสนทนาต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้

ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะได้                                                                                                         

 4. สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

รวมจำนวน 4   ผลการเรียนรู้ 
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วัฒนธรรมจีน                                                                                                                    

กิจกรรมเสริมหลักสูตร                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                       เวลา 80 ชั่วโมง 
 

ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม เก่ียวกับอาหาร เคร่ืองดื่มของชาวจีน บทกลอน
จีนโบราณและศิลปะการวาดภาพด้วยพู่กันจีนและ เข้าใจประวัติและที่มาของวัฒนธรรมจีนต่างๆ มีความรู้
ความสามรถในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมเจ้าของภาษา และ
นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และประกอบอาชีพในอนาคต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในดา้น
ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู ้

 1. ฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความ บทความ บทสนทนาตา่งๆได้                               

 2. สามารถศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมจีนต่างๆได้                      

 3. สามารถเปรียบเทียบ รปูแบบ ลักษณะตา่งๆ การใช้ถ้อยคำบทสนทนาต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้

ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะได้                                                                                        

 4. .สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

รวมจำนวน 4  ผลการเรียนรู้ 
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บทที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว  

      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา  กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
 2  กิจกรรมนักเรียน 

        เป็นกิจกรรมที ่มุ ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู ้นำผู ้ตามที ่ด ี  ความ
รับผิดชอบ  การทำงานร่วมกัน  การรู ้จ ักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที ่เหมาะสม ความมีเหตุผล               
การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอื้ออาทรและสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน 
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู ้เร ียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ ่น  กิจกรรมนักเรียน
ประกอบด้วย 

      2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
      2.2  กิจกรรมชมรม  
 3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และ

ท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ
ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
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โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

กิจกรรม 
ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
   2 กิจกรรมนักเรียน  
         2.1 ลูกเสือ/เนตรนารี 30 30 30 30 30 30 
         2.2 กิจกรรมชมรม 40 40 40 40 40 40 
   3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                               กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6                             เวลา  40 ชั่วโมง 

 
                รู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์           
มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  รู้จักตนเองในทุกด้าน  รู้ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง      
รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รู้ข้อมูลอาชีพ  สามารถ
เลือกตนแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  สามารถวางแผน
เพ่ือประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่จำเป็นในการประกอบ
อาชีพและพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง ครอบครัว  
ชุมชนและประเทศชาติ 
 พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  รู้จักแสวงหาความรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เป็น
คนดีมีความรู้และทักษะทางวิชาการ  รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือ
การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการเรียนรู้  มีทักษะการคิด  แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์      
คิดเป็น  ทำเป็น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เอื้ออาทรและสมานฉันท์  เพื่อดำรงชีวิตอยู่รวมกันอย่างสงบ
สุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก เข้าใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เกิดการ
เรียนรู้สามารถวางแผนการเรียนรู้ อาชีพ  รวมทั้งการดำเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการ
เรียนรู้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พึ่งตนเองได้มีทักษะใน
การเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดีและจิตสำนึกในการ
ทำประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   รู้จัก  เข้าใจ  รัก  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ อาชีพ  รวมทั้ง

การดำเนินชีวิต และมีทักษะทางสังคม 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี 1)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                                                        เวลา  40  ชั่วโมง 
 

     

 เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  
วิเคราะห์วางแผนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตามคำ
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรอง
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู ้ตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ในเรื่องต่อไปนี้ 

1.เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความ
เคารพ 

หมู่(แกรนด์ฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย ระเบียบแถว  เบื้องต้น  คำ
ปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง 

2. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  1 อนามัย   ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การ
ค้นหา 

ธรรมชาติ  ความปลอดภัย บริการ  ธงและประเทศต่าง ๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิง 
การผูกเงื่อน  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรองเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ
สำรองดาวดวงที่ 1 สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   มีนิสัยในการ
สังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  
รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตาม
ความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ  และสามารถ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ความ

มั่นคง 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี 2) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                                              เวลา  40  ชั่วโมง 
 

 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  
วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำ
ปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์
สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  2  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความ
เคารพหมู่  (แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำ
ปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหา
ธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และ
ประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพ
กายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  2  สามารถปฏิบัติตาม
คำปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพึ่งตนเอง  มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู้จักบำเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงของชาติ  และ
สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต   จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี 3) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                                               เวลา  40 ชั่วโมง 
 

 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  
วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำ
ปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์
สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  3  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความ
เคารพหมู่    (แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำ
ปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหา
ธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และ
ประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพ
กายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  3  สามารถปฏิบัติตาม
คำปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพึ่งตนเอง  มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู้จักบำเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงของชาติ  และ
สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต   จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ/ลูกเสือตรี) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                                       เวลา  40 ชั่วโมง 
 

 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  
วิเคราะห์ วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำ
ปฏิญาณ คติพจน์  และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิก
ลูกเสือสามัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้และมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลก
ร้อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ  
Load  Baden  Powell  พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว  
วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  การทำความเคารพ  การแสดงรหัส  การจับ
มือซ้าย  กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบแถวท่ามือเปล่า  ท่ามือไม้พลวง  การใช้สัญญามือและนกหวีด 
การตั้งแถวและการเรียนแถว 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  
และคติพจน์ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  
สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการ
ฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและ
ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของ 

ชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมลูกเสือสามัญ/ลูกเสือโท) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                               เวลา  40 ชั่วโมง 
 

 เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  
วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตาม
คำปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิก
ลูกเสือสามัญที ่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้            
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ทักษะในทางวิชาลูกเสือ  การรู้จักดูแลตนเอง  
การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ทำงานอดิเรก  และเรื่องท่ีสนใจ 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  
และคติพจน์ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  
สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการ
ฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและ
ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของ

ชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมลูกเสือสามัญ/ลูกเสือเอก) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                               เวลา  40 ชั่วโมง 
 
 เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  
คติพจน์  และกฎของลูกเสือสามัญ  วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว  การพึ่งตนเอง  การผจญภัย  
การใช้สัญลักษณ์ สมาชิกลูกเสือสามัญ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  เรียนรู้จากการคิดและปฏบิตัิ
จริง ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ และประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะ
โลกร้อน 

   เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  
และคติพจน์ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ทำการฝีมือและ
ฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส่งเสริมจารีต
ประเพณี วัฒนธรรมและความม่ันคง ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของ

ชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  กิจกรรมนักเรียน  (กิจกรรมชมรม) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6                                    เวลา  10  ชั่วโมง 
 
 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการ เพื ่อพัฒนาความรู้  
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ท้ังด้านวิชาการ และพ้ืนฐานอาชีพ  
ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพอย่างรอบด้าน  เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความสามารถใน
การสื่อสาร  มีทักษะการคิด แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการทำงาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความต้องการของตน  
ได้พัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิดประสบการณ์ทั้งทักษะทาง
วิชาการ  ทักษะอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม  คิดเป็น  ทำได้  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
2. มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์  ทั้งทาง

วิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. มุ่งม่ันในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

   
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6                                    เวลา  10  ชั่วโมง 
 
  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  ฝึกการทำงานที่
สอดคล้องกับชีวิตจริง  ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  สำรวจและใช้ข้อมูล
ประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ  เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และใช้ความคิดสร้างสรรค์  การ
บริการด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  เสริมสร้างความมีน้ำใจ  เอ้ืออาทร  ความ
เป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ  สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตาม
ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  
จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   และ
สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามความ

ถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมสำคัญที่หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐมพุทธศักราช 
2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้จัดทำขึ้นให้ผู้เรียน
ทุกคน ทุกระดับชั้น โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ได้ฝึกปฏิบัติจริงและค้นพบ
ความถนัดของตนเอง   สามารถค้นคว้าหาความรู ้เพิ ่มเติมตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลาย  บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  มีทักษะในการดำเนินงาน  ส่งเสริมให้มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์  สังคม  ศีลธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามความถนัด ความสนใจ 
ให้เต็มศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  
อารมณ์  และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังให้สร้าง
จิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม  สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
เพ่ิมเติมจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วม และปฏิบัติกิจกรรมที่
เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมี่ความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจอย่าง
แท้จริงจะเสริมสร้างและพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน สร้างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื ่อสังคม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ได้จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยแบ่งออกเป็น  3 กิจกรรม  ดังนี้ 

1..  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู ้จักตนเอง  รู ้ร ักษ์
สิ่งแวดล้อม  สามารถตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  กำหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และ
อาชีพ  สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้ าใจผู้เรียน  ทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน    โดยนักเรียนทุก
คนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 2.  กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาระเบียบวินัยความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจ
ของผู้เรียน  ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน
ประเมินและปรับปรุงการทำงานเน้นการทำงานรวมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย  
กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  30  ชั่งโมงต่อปี
การศึกษา  กิจกรรมชมรม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรม  40  ชั่งโมงต่อปีการศึกษา   
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 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  10  ชั่วโมงต่อ
ปีการศึกษา  
1. กิจกรรมแนะแนว 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อ่ืน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ
ส่วนตัว สังคม เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับศักยภาพของตนเอง 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์  ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต  สร้างเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม

แก่นักเรียน 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 

 

 แนวการจัดกิจกรรม  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมากข้ึน  โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา   
การจัดบริการสนเทศ  โดยให้มีเอกสารเพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  ด้วยการสังเกต  
สัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผู้ปกครองก่อนและระหว่างเรียน  การ
เยี่ยมบ้านนักเรียน  การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดทำระเบียนสะสม  
สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน  และบัตรสุขภาพ 

2. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  โดยทำแบบทดสอบเพื่อรู้จักและเข้าใจตนเอง   
มีทักษะในการตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพ่ือเลือกศึกษาต่อ  เลือกอาชีพ 

3. การจัดบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนรายบุคคล  และรายกลุ่ม  ในด้านการศึกษ  อาชีพ  
 แลส่วนตัว  โดยมีผู้ให้คำปรึกษาที่มีคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให้คำปรึกษา  ตลอดจน
มีห้องให้คำปรึกษาท่ีเหมาะสม 

3.1 ช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน  โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ 
ผู้เรียน 

3.2   ติดตามเก็บข้อมูลของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 
 



  

  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World Class Standard School 
 

241 

 
2. กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 ทุกคน ได้ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ - เนตรนารี เพ่ือ
ส่งเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมความสามัคคี    
มีวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ
ลูกเสือแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 8  ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วย
สร้างสรรค์สังคม เพื่อให้เกิดความสามัคคี และความเจริญก้าวหน้า ทั้ งนี้เพื่อความสงบสุข และความ
มั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1.   ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
2. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
4. ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ังคงชองชาติ 

 

แนวการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ประถมศึกษาปีท่ี  1-3 

 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบานการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษาวิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุม
กอง  โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติดังนี้ 

1. เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเรื่อเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือสำรอง  การทำ
ความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว
เบื้องต้น  คำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   

2. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่ 1 ,2 และ 3 อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การ
ค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธง และประเทศต่างๆ การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิง  
การผูกเงื่อน คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสำรองโดยใช้กระบานการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัดการ กระบวนการคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ    
ทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติ
พจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย   
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และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และ
ศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4-6 
 เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง  
โดยให้ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติในเรื่อง 

1. ลูกเสือตรี  ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  
กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบแถว 

2. ลูกเสือโท การรู้จักดูแลตนเอง การช่วยเหลือผู้อื่น การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทักษะ
ทางวิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่อท่ีน่าสนใจ คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ ระเบียบแถว 

3. ลูกเสือเอก การพึ่งพาตนเอง  การบริการ การผจญภัย วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว  
โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหา ระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัดการ กระบวนการ
คิดริเริ่ม  สร้างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติ
พจน์ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย 
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสารธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และ
ศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หมายเหตุ   ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม  และผ่านการทดสอบแล้ว  จะได้รับเครื่องหมายลูกเสอืตรี  
ลูกเสือโท  และลูกเสือเอก 

กิจกรรมชมรม 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื ่อพัฒนาความถนัด ความสนใจที ่มุ ่งเน้นการเติมเต็มความรู ้  ความชำนาญและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 

แนวการจัดกิจกรรม  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  ได้จัดกิจกรรมชมรม เพื่อส่งเสริมความรู้
ความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระฯ ตามความถนัด  ความสนใจ ความสามารถ
และความต้องการของผู้เรียน ดังนี้ 
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1. ประชุมชี้แจงคณะครู  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชมรม) ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  พุทธศักราช  2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

2. สำรวจข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ได้รับทราบเพื่อการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน ดังนี้ 

- ด้านบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะเป็นครูที่ปรึกษาและวิทยากร 
   - ด้านสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 

  - ด้านอาคารสถานที่เพ่ือเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียนที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ หัวหน้าชมรม ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมจัดทำโครงการ 
แผนงาน ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม แผนผังแสดงอาคารเรียน ห้องปฏิบัติกิจกรรม 

 4. ครูที่ปรึกษาของแต่ละชมรม  จัดทำกำหนดการจัดกิจกรรม แผนการจัดกิจกรรม ดำเนิน
กิจกรรมตามแผนงาน  วัดและประเมินผลจนสิ้นสุดในแต่ละกิจกรรมชมรม 
 5. ฝ่ายบริหาร และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน กิจกรรมชมรม นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจดูความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมในแต่ละชมรม 
 6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและจัดแสดงผลงาน เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบผลการพัฒนาและผลการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
 

 

 

3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน และ 
ประเทศชาติ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ  
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  
จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน 
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แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำ
ประโยชน์ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม  มีจิตใจมุ่งทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม
กิจกรรมสำคัญได้แก่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมดำรงรักษา สืบสาน  
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 เวลาเรียนสำหรับกิจกรรม  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม
และ   สาธารณประโยชน์ จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 6 ปี จำนวน 60 
ชั่วโมง (เฉลี่ยปีละ 10 ชั่วโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นการ
จัดกิจกรรมภายในเวลาเรียน โดยให้ผู้เรียนรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก  และมี
ผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
 

แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  กำหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

 1.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
     1.1  การตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของเวลา

เรียนตลอดปีการศึกษา 
    1.2  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของ

ผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกผลการเรียนรู้  และผ่านทุกผลการเรียนรู้ โดยแต่ละผลการ
เรียนรู้ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือมีคุณภาพในระดับ 1 ขึ้นไป 

   1.3  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน
ตามเกณฑ์  ข้อ  1.1  และข้อ  1.2  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน “ผ” ผ่านการประเมินกิจกรรมและนำ
ผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

    1.4  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์  ข้อ  1.1  และข้อ  1.2  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน “มผ” โรงเรียนต้องจัดซ่อม
เสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลการ
เรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” และนำผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 2.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 2.1  กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
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 2.2  ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม  3  กิจกรรมสำคัญดังนี้ 

 2.2.1  กิจกรรมแนะแนว 
 2.2.2  กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ 
  1.  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   
   2.  กิจกรรมชมรม 
 2.2.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 2.3  การนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 2.4  เสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่าน

เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 
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บทที่ 5 เกณฑ์การจบหลักสูตร 
 

 หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการจบการศึกษา  
ดังนี้ 
 

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 1.  ผ ู ้ เร ียนเร ียนรายวิชาพื ้นฐาน จำนวน  840 ช ั ่วโมง  และรายว ิชาเพิ ่มเติม               

จำนวน 200-400 ชั่วโมง  และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมผ่านทุกรายวิชา 
     2.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับ  “ผ่าน” ขึ้นไป 
 3.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ  “ผ่าน” ขึ้นไป 
 4.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 

 5.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ผ่าน”  
ทุกกิจกรรม 
 

การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู ้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  เป็นหลักสูตรที ่มีมาตรฐานการเรียนรู ้ สมรรถนะสำคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู ้สอนพยายามคัดสรร 
กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็น
สมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

 1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู ้เพื ่อให้ผู ้เร ียนมีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานการเร ียนรู้  
สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเนน้ให้
ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม  

 2 กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู ้ที่
หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็น
สำหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
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กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง  กระบวนการจัดการ กร ะบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

 กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา 
เพราะจะสามารถช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้ าหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้สอนจึง
จำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื ่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู ้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ้  ตัวชี ้วัด  
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   

 4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู ้สอนและ
ผู้เรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 

  4.1 บทบาทของผู้สอน 
     1)  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ

จัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
       2)  กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู ้เรียน ด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
       3)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

     4)  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ 
เรียนรู้  

     5)  จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

     6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  

    7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

 
 
 



  

  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World Class Standard School 
 

248 

  4.2  บทบาทของผู้เรียน 
   1)  กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
   2)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้ง

คำถาม คิดหาคำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   
   3)  ลงมือปฏิบัตจิริง  สรปุสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ  
   4)  มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

     5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียน

เข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สื ่อการเรียนรู ้มีหลากหลายประเภท ทั ้งสื ่อธรรมชาติ สื ่อสิ ่งพิมพ์ สื ่อเทคโนโลยี และเครือข่ าย         
การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และ
ลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   

 การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุง
เลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
ส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มี
หนา้ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรดำเนินการดังนี้   
 1 จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื ่อการเรียนรู้ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และ
เครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 2. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้
ผู้สอน รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 3. เลือกและใช้สื ่อการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย 
สอดคล้อง กับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน 
 4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 6. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการ
ใช้สื่อการเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ำเสมอ 
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 ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา ควร
คำนึงถึงหลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่
กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย 
และน่าสนใจ   
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ 
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  ผู้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการ
ประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การ
ประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน       
การเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่
จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการ
เรียน    การสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ
เพื่อตัดสินผล การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และ
เขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุด
พัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
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ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 
หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 3.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ 
สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและ
ดำเนินการโดย  เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัด
สอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 4.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคน
ที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้
เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้าน
วินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่ม
พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการ
ดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จ
ในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
ข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติ
ร่วมกัน  
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

        1.1 การตัดสินผลการเรียน 
     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชากิจกรรม

เสริมหลักสูตร การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

    1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
    2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 
    3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
    4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษากำหนดในกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  การพิจารณาเลื ่อนชั ้น ถ้าผู ้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้
เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะ
และความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

 1.2  การให้ระดับผลการเรียน 
   ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และ
รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของ
ผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน  

การประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับ

ผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน จะต้องพิจารณาทั ้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม       

การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
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 1.3  การรายงานผลการเรียน 
  การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า

ในการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน ซึ ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้
ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่
สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น 
1 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา  
  2.1 เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
       1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้าง
เวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  
       2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
       3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์         
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

      4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
        5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง 
การศึกษาสำหรับผู ้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู ้ด ้อยโอกาส 
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที ่เกี ่ยวข้อง 
ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู ้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัด และประเมินผล       
การเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ
ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

    1.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผล      
การเรียนของผู้เรียนตามรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน    
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  
  1.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึก
รายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  
         2.    เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  

 เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ 
เกี ่ยวกับผู ้เรียน เช่น  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา         
ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 
 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู ้เรียนในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้าย
สถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับ
การศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบ
โอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา 
สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียน
แรก ที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้อง
ศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับผู้เรียนจาก 
การเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา/จำนวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้  ดังนี้ 
  1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน 
  2.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ 
ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ   
  3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  
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การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติของกระทรวง ศึกษาธิการ 
 

การบริหารจัดการหลักสูตร  
        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการ
พัฒนาหลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึง
ระดับสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในระดับชาติ 
         ระดับท้องถิ ่น ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื ่น ๆ เป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
ท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีภารกิจสำคัญ คือ  กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ 
พัฒนาสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพ
การใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล ประเมินผล 
วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

 สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการ
ใช้หลักสูตร  การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรจัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้
สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ
หน่วยงาน สังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทำเพิ่มเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในสว่นที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาค
ส่วนเขา้มามีส่วนร่วมใน  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
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เกณฑ์การจบตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดโครงสราง เวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด การอาน       
คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่สถานศึกษาตองจัดใหผู
เรียนเกิดการเรียนรู มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จึงกําหนดหลักเกณฑการ
วัดและ ประเมินผลการเรียนรู เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผูเรียนใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 
เกณฑการผานการประเมินตามขอกําหนดของหลักสูตร  (สําหรับเด็กปกติ) 

1. ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑการประเมินไมนอยกวารอยละ 

90 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนผานเกณฑทุกรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑ ดังนี้ รายวิชากิจกรรม

เสริมหลักสูตรและการอานคิดวิเคราะหและเขียนตองผานรอยละ 50 คุณลักษณะอันพึงประสงค     
ทุกคุณลักษณะตองผานการประเมิน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองผานทุกกิจกรรม 

 
เกณฑการผานการประเมินตามขอกําหนดของหลักสูตร  (สําหรับเด็กพิเศษ) 

1. ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑการประเมินไมนอยกวารอยละ  

70 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนผานเกณฑทุกรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑ ดังนี้ กิจกรรมเสริม

หลักสูตรและการอานคิดวิเคราะหและเขียนตองผานรอยละ 50 คุณลักษณะอันพึงประสงค์              
ทุกคุณลักษณะตองผานการประเมิน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองผานทุกกิจกรรม 
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การให้ระดับผลการเรียน 
1. การใหระดับผลการเรียน  
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐมพุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดหลักเกณฑการใหระดับผลการเรียน ดังนี้ 
1) การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู รายวิชาเพ่ิมเติม ใหระดับ

ผลการเรียน  8 ระดับ พิจารณาตัดสินวาผูเรียนผานเกณฑสาระการเรียนรูตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด ใหไดระดับผลการเรียน “1” ถึง “4” เทานั้น 

2) การตัดสินผลการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหระดับผลการประเมินเปน  ผาน
และไมผาน กรณีท่ีผานใหระดับผลการเรียนเปน “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผาน” 

3) การตัดสินผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค ใหระดับผลการประเมินเปนผานและไมผาน กรณีที่ผานใหระดับผลการเรียนเปน “ดีเยี่ยม”      
“ดี” และ “ผาน” 

4) การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวม
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู เรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดและใหผลการ
ประเมินเปน “ผาน”และ “ไมผาน” 

 

2. การเลื่อนชั้น 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดเกณฑการเลื่อนชั้น คือ 
1) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผลการเรียนรูและผานตามเกณฑการ 

ประเมินไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนตัวชี้วัดและผลการเรียนรูทั้งหมด 
3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนผานเกณฑทุกรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา 

เพ่ิมเติม 
4) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษา 

กําหนดในกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

3. การเรียนซ้ำชั้น 
ผูเรียนที่ไมผานรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่

สูงขึ ้น โรงเรียนตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ำชั้นได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรู
ความสามารถของผู เรียนเปนสําคัญ ผูเรียนที่ไมมีคุณสมบัติตามเกณฑ การอนุมัติเลื ่อนชั้นเรียน 
โรงเรียนอนุบาลนครปฐมตองจัดใหเรียนซ้ําชั้น ในกรณีที่ผูเรียนขาดคุณสมบัติ  ขอใดขอหนึ่ง คณะ
กรรมการดานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาอาจใชดุลพินิจใหเลื่อนชั้นไดหากพิจารณาเห็นวา 
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1) ผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 อันเนื่องจากสาเหตุจําเปน หรือเหตุสุดวิสัย  
แตมีคุณสมบัติตามขออ่ืน ๆ ครบถวน 

2) ผูเรียนผานมาตรฐานและตัวชี้วัดไมถึงเกณฑตามท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละ 
รายวิชาแตพิจารณาเห็นวาสามารถสอนซอมเสริมไดในปการศึกษานั้นและมีคุณสมบัติขออื่นๆครบ     
ถวนกอนที่จะใหผูเรียนซ้ําชั้นตองแจงใหผูปกครองและนักเรียนทราบเหตุผลของการซ้ําชั้น 

 
4. การสอนซอมเสริม                                                                                                                 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูและเปนการใหโอกาสแก ผูเรียนไดมีเวลาเรียนรู้ 

สิ่งตาง ๆ เพิ่มขึ้น การสอนซอมเสริมสามารถดําเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้ 
1) ผูเรียนมีความรู/ทักษะพ้ืนฐานไมเพียงพอที่จะศึกษาในแตละรายวิชานั้น ตอง 

จัดการสอนซอมเสริม ปรับความรู/ทักษะพ้ืนฐาน 
2) การประเมินระหวางเรียน ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะกระบวนการ 

หรือเจตคติ / คุณลักษณะ ที่กําหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  
3) ผลการเรียนไมถึงเกณฑและ/หรือต่ํากวาเกณฑการประเมินทางโรงเรียนไดจัดการ 

สอนซอมเสริมกอนจะใหผูเรียนสอบแกตัว 
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ภาคผนวก 
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